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Вступ

Законодавчим органом незалежної Української держави є Верховна Рада

України (далі – ВРУ). У Конституції України 1996 року визначено конституційні

функції ВРУ, пов’язані із ухваленням законів, державного бюджету, здійснення

контролю за діяльністю Уряду та представництвом громадян України в

процесах державного врядування. 

Верховна Рада України та її Апарат повинні стати максимально

відкритими інституціями, діяльність яких має чітко регулюватися чинним

законодавством, визначатися гуманістичними цінностями та моральними

нормами, що сприятиме припливу до них професіоналів-патріотів. 

У лютому 2016 року Місія Європейського парламенту з оцінки потреб

розробила і презентувала Доповідь та Дорожню карту щодо підвищення

інституційної спроможності Верховної Ради України, окремі рекомендації якої

безпосередньо стосуються удосконалення питань розробки законодавства та

здійснення законодавчого процесу у Верховній Раді України.

Постанова Верховної Ради України від 17 березня 2016 року № 1035-VIII

«Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та

підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України», прийнята на

підставі рекомендацій Місії Європейського парламенту, задекларувала

пріоритетні напрями  модернізації законодавчого процесу в Парламенті

України.

Як вже було зауважено, головне завдання парламентської реформи в

Україні концентрується навколо ідеї підвищення спроможності Верховної Ради

України щодо здійснення її основних функцій (насамперед законодавчої). 
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Необхідність розробки та впровадження навчального курсу з

законознавства, як сукупності знань про закон, що складають предмет

викладання, обумовлена процесами демократичних перетворень в соціально-

політичній сфері життя суспільства, розбудови правової держави в Україні,

забезпечення дотримання принципу верховенства права, непорушності Закону, а

також необхідністю підвищення рівня правової культури та правосвідомості.

У сучасному розумінні законознавство може трактуватися як вивчення

законів, процесу їх створення та прийняття, вміння їх вірно тлумачити та

застосовувати. Тому використання терміну "законознавство" у назві цього

навчального курсу дає нам можливість акцентувати увагу на понятті закону в

контексті сучасної теорії держави та права.

Вивчення законознавства сприяє розумінню того, що людина не може

жити і розвиватися поза впорядкованого суспільного життя, що влада і закон

не є чимось таким, що може існувати або не існувати, що будь-яка їх

діяльність не є випадковою, а викликана і обумовлена реальними фактами,

необхідністю досягнення загальних цілей демократичного розвинутого

суспільства.

Навчальний курс “Законознавство та законотворчість” розроблявся

таким чином, щоб надати відомості про історію виникнення та розвитку

закону, систему наукових знань про закон, теорію закону та практику його

застосування, законопроєктування, законотворчий процес, законодавство, а

також про міжнародно-правові акти та процедуру їх прийняття. Таким чином,

курс надає загальні знання про впорядковане суспільне життя, організуючу

діяльність влади та закону.

Основним завданням згаданого навчального курсу є підвищення

обізнаності основних парламентських стейкхолдерів (насамперед, державних
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службовців та інших працівників Апарату ВРУ) щодо питань розробки та

розвитку законодавства.
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Модуль 1. Вступ до законознавства

Тема 1.1. Теорія закону та історія його виникнення

Історія виникнення закону

Сьогодні під законом розуміється нормативно-правовий акт, що має вищу

юридичну силу, прийнятий із додержанням суворого порядку, не підлягає

скасуванню жодними державними органами, за винятком парламенту, який його

приймає, встановлює основні норми всіх галузей права і регулює найбільш

важливі суспільні відносини.

Історичним корінням появи і розвитку законів були прадавні звичаї, яким

надавалася правова форма.

Найбільш рання система законів була сформована царем Давнього

Вавілону Хаммурапі у ХVІІ ст. до н.е., знана нині як Кодекс царя Хаммурапі.

Його 282 статті було вибито на стовпі з базальту, вони являли собою повний

звід законів, у якому були відображені повноваження держави, права особи,

власності та інші. Закони Хаммурапі були складені за його наказом в середині

його правління у зв’язку з реорганізацією держави. Вони слугували основою

вавілонського права протягом тривалого часу.

Важливою історичною пам’яткою закону є джерело для визначення

суспільних відносин у Хеттській державі – закони хеттських царів, які стали

відомі історикам на кілька десятиріч пізніше, ніж закони царя Хаммурапі. Ці

закони зберігають дві клинописні таблиці, які датуються приблизно XIV-XIII

ст.ст. до н.е. Законоположення, виписані у першій таблиці, трактують питання

кримінального права (вбивство, злочини проти особи, крадіжка худоби,

крадіжка у домах та засіках, підпали засік, втеча і переховування рабів,

6



викрадення рабів та вільних осіб), сімейного права, стану воїнів та ін. Друга ж

таблиця справляє враження невпорядкованої виписки найрізноманітніших

додаткових положень із додаванням широкого тарифу цін на різні товари. До

деяких статей з першої таблиці додані зауваження про те, що нове

законодавство внесло до старого права.

Термін “закон” (“законодавство”) у більшості європейських держав має

латинські коріння і походить від латинського слова lex (мн.: leges). І це не

випадково. На розвиток сучасної системи законів багатьох країн (особливо

країн так званої романо-германської правової сім’ї) та їх техніко-юридичне

оформлення великий вплив мало римське право. З більш ніж 800 законів, що

дійшли до нас з історії, найбільш значними є давньоримські Закони XII таблиць,

прийняті народним зібранням у 450 р. до н.е. та чинні майже 300 років.

За своїм значенням та відомості законнику Хаммурапі не поступаються

Закони Ману. Їх укладення відносять до 1 ст. до н.е. Авторами Законів Ману

були, вірогідно, мудреці однієї з давньоіндійських брахманських шкіл. Вони ж

надали цій кодифікації ім’я Ману – одного з міфічних праотців людини.

Написані Закони Ману ритмічною прозою, що повинно було полегшити їх

запам’ятовування. Всього у законах 2685 статей.

Найвизначнішим збірником законів стародавнього руського права,

важливим джерелом для дослідження середньовічної історії права та

суспільних відносин Русі-України і суміжних слов'янських народів є «Руська

Правда» - ( т у т правда в значенні лат. iustitia, г р е ц . διχαίομα) збірка

стародавнього руського права, складена в Київській державі у XI-XII ст. на

основі звичаєвого права, але окремі її статті ідуть у язичницьку давнину.

Визначний вплив на "Руську Правду" зробило візантійське канонічне право. 
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Правні приписи існували в Київський державі вже в часи Олега та Ігоря,

але розвиток нових економічних і соціальних відносин вимагав нової

кодифікації права. "Руська Правда" має значення не тільки як пам'ятника

законодавства Київської держави, але також як джерело до пізнання розвитку

державної організації в господарства.

Назва пам'ятника відрізняється від європейських традицій, де аналогічні

збірники права одержували чисто юридичні заголовки - закон. На Русі в цей час

були відомі поняття "статут", "закон", "звичай", але кодекс позначений

легально-моральним терміном "Правда".

Списки Руської Правди поділяють на три редакції (коротку, широку і

середню). Кожна з редакцій створена у різний час і відбиває різні етапи

розвитку феодалізму на українських землях.

У Коротку редакцію входять дві складові частини: Правда Ярослава

(Найдавніша) і Правда Ярославичей - синів Ярослава Мудрого. Правда

Ярослава включає - перші 18 статей Короткої Правди і цілком присвячена

карному праву. Правда Ярославичей включає ст. ст. 19-43 "Короткої Правди"

(Академічний список). У її заголовку зазначено, що збірник розроблявся трьома

синами Ярослава Мудрого при участі найвпливовіших людей з феодального

оточення.  

З другої половини ХІ ст. стала формуватися "Широка Правда" (121

стаття), що склалася в остаточному варіанті в ХП ст. За рівнем розвитку

правових інститутів соціально-господарському змісту це вже дуже розвинений

пам'ятник права. Поряд з новими постановами він включав і видозмінені норми

"Короткої Правди". "Широка Правда" складається як би з об'єднаних єдиним

змістом груп статей. У ній представлене карне і спадкоємне право, ґрунтовно

розроблений юридичний статус категорій населення і холопів. Широка редакція
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зв'язується з ім'ям Володимира Мономаха. Вона розділяється на Суд Ярослава

(ст.1 - 52) і Статут (Повчання) Володимира Мономаха (ст.53 - 121).

У ХIII-XIV ст. виникла Скорочена редакція, яка являє собою вибірку з

"Широкої Правди", пристосовану для більш розвинутих суспільних відносин

періоду роздробленості.

У "Руській Правді" міститься цілий ряд норм, що визначають правове

положення окремих груп населення. Її також можна визначити як кодекс

приватного права - усі її суб'єкти є фізичними особами, поняття юридичної

особи закон ще не знає. Окремі норми Руської Правди присвячені злочину та

покаранню, питанням судочинства тощо.

Джерелами кодификації з'явилися норми звичаєвого права і князівська

судова практика. 

Руська Правда становить важливе джерело для пізнання найдавніших

норм українського звичаєвого права, а згодом княжого законодавства і судових

вироків. Сама Руська Правда мала безпосередній вплив на всі правові пам’ятки

литовської доби в історії України; за посередництва Литовських Статутів деякі

норми увійшли до українського права гетьманської доби.

Система наукових знань про закон

Для глибокої та всебічної оцінки розвитку закону важливе значення має

система наукових знань.

Закон в юридичному сенсі по суті є не просто відображенням дійсності, а й

відтворенням її суттєвих характеристик, в ньому знаходять відображення

закономірності суспільного розвитку. Невипадковим є термінологічний збіг:

термін “закон” у філософській науці характеризує об’єктивно існуючі
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закономірності , а в юридичній літературі – політико-юридичне

опосередкування і нормативно-обов’язкове відображення цих закономірностей.

У філософській літературі суттєвість та необхідність закономірних зв’язків є

найбільш загальними характеристиками закону. Певні необхідні зв’язки, які

виражає закон, притаманні не окремим, поодиноким явищам, а всім явищам або

процесам даного роду.

У законі закріплюються визначення та суттєві ознаки деяких юридичних

категорій, які таким чином перетворюються на загальнодержавні обов’язкові

настанови, і виступають як засоби регулювання суспільних відносин, набувають

здатності переводити суспільні вимоги на рівень практичних дій учасників

правовідносин. У законі втілюються юридичні та інші знання, і він, в свою

чергу, стає джерелом отримання нових знань про право.

Таким чином, закон є юридичною формою відображення закономірностей,

пов’язаних з процесами суспільного розвитку. Закон певною мірою є

різновидом права, одним з його елементів. Однак право і закон розрізняються.

Ще Гегель відмічав, що право і за часом і за сутністю передує як первинне

закону, який виступає як вторинний. Шляхом законодавчої діяльності “право у

собі” формується як закон. Право у широкому сенсі охоплює не лише

нормативні елементи. З одного боку, закон містить у собі в концентрованій

формі всі властивості й ознаки права, у той же час закон являє собою переважно

нормативний елемент права.

Відомий юрист А. Д. Градовський писав: “Під іменем закону мається на

увазі загальне правило, що встановлюється Верховною Владою, визначає низку

однорідних відносин і слугує основою для вирішення конкретних випадків у

судовій та адміністративній практиці.” На думку Н. М. Коркунова, “закон у

широкому сенсі є будь-яка встановлювана органами державної влади юридична
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норма”. Г.Ф. Шершеневич виокремлює у законі те, що він “є норма права, тобто

загальне правило, розраховане на необмежену кількість випадків... Норма права

складає прямий вираз волі органів влади... Ця воля має бути виражена в

установленому порядку”.

У законодавчій практиці застосовується комплекс понять – закон,

законодавство, законодавчі акти, законодавча діяльність тощо. Очевидно, що тут

ключовим є поняття закону. Похідним від нього слугує поняття законодавства,

яке в широкому сенсі іноді охоплює не лише закони, а й інші нормативні акти, у

зв’язку з чим виникають певні проблеми. У будь-якому випадку не можна в

межах поняття “законодавства” розмивати різницю між законом та підзаконним

актом.

Сам термін “закон” у різних країнах може мати як різне значення, так і

подвійне тлумачення. За формальними критеріями закон розуміється як акт

правотворчості, прийнятий парламентом і схвалений головою держави. А за

матеріальними критеріями, наприклад, у Франції – як визначена конституцією

сфера нормативно-правового (законодавчого) регулювання. Подвійне

тлумачення закону є характерним для англійського права: закон у вузькому

значенні як акт парламентської правотворчості і закон у широкому значенні – як

будь-яка норма писаного або неписаного права, яка підлягає судовому захисту.

У країнах романо-германської правової сім’ї закон виступає як основний і

головний нормативно-правовий регулятор суспільних відносин. Об’єктами

законодавчої регуляції тут є найбільш важливі і суттєві суспільні відносини, які

мають основоположне значення для життя суспільства і встановлюваного у

ньому правопорядку.
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Влада та закон: нові пріоритети, функції закону та завдання

держави

Природу закону важко зрозуміти без з’ясування його органічного зв’язку з

політикою та владою. Закон є потужним засобом здійснення політики, яка, у

свою чергу, насичує закон реальним змістом. Очевидною є соціальна

спрямованість закону, яка визначається його взаємодією з політикою та владою.

Тому розвиток закону не можна розглядати лише в рамках тенденцій розвитку

правової системи.

Закон є активним інструментом політичного та державного впливу на

суспільні процеси, формою закріплення політико-владних відносин. Закон є

засобом здійснення цілей державної влади, і в цьому сенсі, відбиваючи

природу влади, він може або сприяти прогресивному суспільному розвитку,

або гальмувати його. Це визначається політичною природою закону.

Закон закріплює, фіксує всі основні елементи політики як соціального

явища: природу, цілі та завдання державної влади, її найважливіших інститутів,

вираз волі народу, його інтересів, політичні цілі розвитку суспільства та

окремих його сфер, зміст програм вирішення комплексних задач, характер і

спрямованість участі громадян в управлінні.

Змістовний бік зв’язку закону і влади дозволяє розкрити формування і

вираження у законі державної волі. Закон закріплює не лише державні

інститути, а й природу, цілі та принципи устрою держави як цілісної соціальної

системи. Важливим елементом законодавчого регулювання влади є закріплення

у законі цілей суспільно-політичної діяльності. Це можуть бути як стратегічні,

так і конкретні, тактичні цілі, які виражають спрямованість діяльності окремих

органів та визначають напрямок розвитку сфер державного та суспільного

12



життя. Закон вводить та впорядковує своєрідний правовий режим діяльності

всіх органів та організацій.

Закон регулює функціонування влади не лише в межах тієї чи іншої

держави, а й в міжнародних відносинах держав. Ним закріплюються принципи

зовнішньої політики, які відбивають основні положення міжнародного права.

З іншого боку, оскільки закон не може існувати ізольовано від державних

та інших соціальних інститутів, розвиватися лише в межах правової системи,

він має бути забезпеченим перш за все державою. Державне забезпечення

застосовується, діє на всіх етапах просування закону, починаючи з виникнення,

підготовки та прийняття, і закінчуючи контролем і реалізацією положень

закону. Державна влада застосовує не лише примус, а й різні способи

заохочення, ідеологічного та організаційного впливу.

Головні риси державного забезпечення закону:

1. Використання засобів державного примусу (потенційна можливість

застосування державою, системою її органів різних способів примусового

впливу на громадян – кримінального покарання, адміністративного, цивільно-

правового впливу - з метою виконання ними усіх або деяких положень закону).

2. Забезпечення реального верховенства закону в правовій системі.

3. Матеріальне забезпечення закону, яке означає створення фактичних

умов його дії та реалізації.

4. Організаційне забезпечення закону (зорієнтована практична діяльність

державних органів і організацій).

5. Ідеологічне забезпечення закону (надання інформації про закон,

роз’яснення його положень та переконання у необхідності його виконання,

здійснення діяльності по підвищенню правової культури та правосвідомості

громадян).
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Закон і громадяни

Право є важливим соціальним регулятором. Правові норми, закладені в

законі, впливають на волю та свідомість людини, і здійснюють тим самим

регулюючий вплив на її соціальну поведінку. Право регулює найбільш значимі

та важливі акти поведінки, сфери діяльності людей, забезпечуючи цілісність

всього суспільного організму.

Індивідуальна поведінка складається з мотивації, планування та прийняття

рішення і його виконання. Норма права, яка по-різному регулює мотивацію

вчинків, вказує громадянину на оптимальний варіант поведінки.

Як засіб регулювання громадської поведінки закон виражає соціальні

інтереси. Категорія інтересів відповідає усвідомленню людьми та їх

об’єднаннями свого становища, потреб, цілей та спрямованості на їх

досягнення. Законодавство, відбиваючи різні інтереси, надає їм стійкого

характеру та юридичної значимості. Закон визначає права і обов’язки суб’єктів,

відбиваючи соціальні інтереси, створює можливість задоволення потреб, яка

забезпечується державою. В цьому сенсі інтерес є об’єктом правової охорони,

він забезпечується системою економічних, політичних, організаційних та

юридичних гарантій. Процес формування державної волі означає процес

виявлення та врахування всіх видів соціальних інтересів, їх об’єднання в

категорію загального інтересу.

Всезагальність, універсальність дії закону означає його регулятивний вплив

як на громадську поведінку в межах великих і малих соціальних груп, так і на

поведінку окремих громадян. Громадянин сприймає веління, приписи закону як
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вираз об’єктивно необхідних дій, спрямованих на задоволення інтересів

суспільства, держави, колективу і особи.

За допомогою права, і перш за все, закону визначається статус особи, її

права і свободи, гарантії, обов’язки, що відбивають процес соціалізації людини

у суспільстві, перетворення громадянина в активного учасника соціальних

процесів. Саме закон розрахований на надання громадянам як суб’єкту

правовідносин правового статусу з широкою альтернативою правомірних дій,

які конкретизуються в підзаконних актах. Закон виступає як покажчик, радник,

консультант людської поведінки, при цьому не завжди регулює безпосередньо

своїми нормами акти індивідуальної поведінки.

Різноманіття людської поведінки людської поведінки дозволяє типізувати її

найбільш значимі прояви. Правовий статус особи може складатися з

конституційного та галузевих правових статусів (адміністративно-правового,

цивільно-правового тощо). Він включає положення про природу громадянства,

сукупність найважливіших прав, свобод і обов’язків громадян та їх

співвідношення, визначення природи відносин між державою та громадянином.

Загальногромадянський статус, встановлений законом, слугує основою для

відтворення видових статусів, які відображають важливі сфери суспільної

діяльності та відповідні їм рольові функції людей:

- політичний статус громадян, що визначає їх участь у суспільно-

політичному житті, в управлінні державними та суспільними справами

(конституційні норми, норми законів про вибори, про статус народних депутатів

тощо);

- трудовий статус (конституційні норми, норми кодексу законів про

працю);
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- статус громадян у різних сферах суспільного життя (закони про охорону

здоров’я, освіту, охорону природи тощо);

- статус громадян в сфері особистого життя (конституційні норми, норми

цивільного кодексу, кодексу про шлюб та сім’ю тощо);

- статус громадян, які проходять військову службу (конституційні норми,

норми закону про військовий обов’язок);

- статус громадян в сфері їх пенсійного забезпечення (конституційні

норми, норми закону про пенсійне забезпечення);

- статус громадян в сфері охорони їх прав і законних інтересів

(конституційні норми, норми кримінального, кримінально-процесуального,

цивільно-процесуального законодавства тощо).

У випадках, коли інтереси особи різняться з інтересами суспільства,

правомірна поведінка стає для неї підкорянням загальній волі, яка знаходить

свій вираз у чинних норма права. Правомірна поведінка – це або таке, що

вимагається правовою нормою, або таке, що допускається нею задоволення тієї

чи іншої соціальної потреби. В обох випадках особа реалізує свої права і

виконує обов’язки.

Закон як джерело права

Закон – це нормативний юридичний акт вищого державного

(представницького) органу або безпосередньо народу, що володіє вищою

юридичною силою і містить первинні (початкові) правові норми країни.

Ознаки закону:

1) закон – юридичний акт, до того ж акт-документ, в якому фіксуються

правотворчі дії по введенню до правової системи юридичних норм, їх

скасуванню або зміні; закон – завжди письмовий документ, у якому
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закріплюються такі, що вводяться юридичні норми або їх зміни; закон

– джерело права;

2) закон – акт суворо визначених, вищих органів влади в державі, як

правило, вищого представницького органу країни або безпосередньо

народу, тобто суб’єктів, які є носіями державного суверенітету;

3) закон – нормативний акт, який володіє вищою юридичною силою,

тобто акт найвищого юридичного “рангу”; він відрізняється

юридичною всезагальністю; усі інші акти є нижче закону, є

підзаконними, мають йому відповідати та ні в чому не суперечити;

4) закон – нормативний акт, що ухвалений у суворій відповідності з

конституцією і раніше ухваленими законами і не потребує додаткового

затвердження;

5) закон – нормативний акт, який містить первинні юридичні норми,

тобто норми, яких раніше у правовій системі не було, до того це норми

з основних, ключових питань життя країни, інших принципових

економічних, політичних, соціальних питань; саме від закону

починається юридичне регулювання даних питань.

Закон має загальний характер і не враховує особливостей життєвих

випадків у регульованій ним сфері суспільних відносин. Усі інші акти

приймаються з метою конкретизації та деталізації законоположень.

Розглядаючи закон як нормативний юридичний акт – джерело права, важливо

відрізняти його від інших правових актів:

індивідуальних актів – таких, що містять індивідуальні приписи з

конкретних, одиничних питань, наприклад, призначення на посаду тощо;

інтерпретаційних актів – актів тлумачення, у яких надається роз’яснення

чинних норм, але не встановлюються нові норми.
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Як різновид нормативно-правових актів закон встановлює

загальнообов’язкові правила поведінки, має належну форму, породжує

юридичні наслідки та гарантується державою. Закон є стабільним нормативно-

правовим актом. У разі необхідності він змінюється чи скасовується чітко

визначеним колом органів та у певному порядку. Закон є нормативно-правовим

актом, що приймається в особливому процесуальному порядку, який

називається законодавчим процесом. В Україні він визначається Конституцією,

Регламентом Верховної Ради України та окремими законами і складається з

ряду послідовних стадій.

Закон охороняється і гарантується державою, яка забезпечує необхідні

умови для його виконання і застосовує заходи примусового характеру до

суб’єктів, які не виконують або порушують вимоги закону.

Закони у демократичній державі мають займати перше місце серед джерел

права, бути основою всієї правової системи, основою законності, міцного

правопорядку.

Соціальна цінність права реалізується в соціальній цінності окремих

юридичних законів. Коли закон має соціальну цінність ? Тоді, коли він

відповідає праву, адже право і закон - не одне й теж. Проте було б неправильним

протиставляти їх одне одному, вважати, що юридичні норми можуть існувати

без вираження їх у законі та інших санкціонованих державою формах, говорити

про їх несумісність або про те, що право взагалі незалежно від держави. Право

завжди має форму вираження: основною з цих форм є закон.

Закон та його принципи

Оскільки закон є джерелом, формою вираження права, йому властиві

загальноправові принципи, характерні для права в цілому.
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Принципи права можуть знаходити вираз у законодавстві. Виходячи зі

змісту терміну “принцип”, який означає початок, основу, правові принципи

визначаються як основоположні ідеї, закріплені у законі. Вони набувають

значення імперативних вимог, конкретних правил і зобов’язують

правозастосовників до певної поведінки або встановлюють певні заборони.

Завдяки т аким ідеям націона льне законодавство збагачується

загальнолюдськими правовими цінностями.

Принципи мають бути працюючими, для цього у тексті будь-якого закону їх

зміст підлягає найбільш повному розкриттю. Важливо також, щоб з

принципами були узгоджені, тісно пов’язані усі приписи, що містяться в

законодавчому акті.

Враховуючи значення правових принципів, можна сказати, що якість

законів й ефективність правового регулювання багато у чому залежать від того,

яким чином у них сформульовані і розкриті такі принципи. Більш конкретно:

якими є принципи, такими є й закони.

В демократичному правовому суспільстві правові принципи формуються

на основі досягнень правової думки за всю історію цивілізації, вітчизняного

досвіду, а також з урахуванням об’єктивних закономірностей розвитку

суспільства. Основоположні ідеї, закріплені у законі, стають правовими

нормами, набувають державно-владного характеру. Вони не лише визначають

рівень правового регулювання тих чи інших суспільних відносин, але й

вказують на подальший розвиток законодавства.
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Принципи являють собою основні ідеї, вихідні положення процесу

формування, розвитку і функціонування права і законів. Принципи  справляють

великий вплив на весь процес підготовки законів, їх видання встановлення

гарантій додержання правових вимог. Принципи слугують орієнтиром усієї

правотворчої, правозастосовної та правоохоронної діяльності державних

органів. Принципи не є довільними за своїм характером, вони об’єктивно

зумовлені економічною, соціальною, політичною будовою суспільства,

характером домінуючого у країні політичного і державного режимів, основними

принципами побудови і функціонування політичної системи того чи іншого

суспільства.

Спеціально-юридичні принципи є у той же час соціальними, але

перекладеними мовою права, юридичних конструкцій, правових засобів та

засобів їх забезпечення. До них, зазвичай, відносять:

1 ) принцип конституційності - передбачає перш за все забезпечення

верховенства Конституції. Конституція має вищу юридичну силу і всі закони та

інші нормативно-правові акти не повинні їй суперечити. Оскільки Конституція

втілює в собі поняття вищої справедливості та являє собою, з точки зору

природного права, основний позитивний правовий закон, то верховенство

Конституції, в такому випадку, може сприйматися як верховенство права;

2 ) принцип демократизму - вираження у законах волі більшості

населення, врахування інтересів різних соціальних груп;

3 ) принцип гуманізму - передбачає закріплення й охорону у законах

соціальних умов, необхідних для здійснення та захисту основних прав людини,

прав народу (нації), усього людства, спрямованість законів на максимальне

задоволення матеріальних та духовних потреб людини;
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4 ) принцип соціальної справедливості, рівності юридичних прав та

обов’язків

5 ) принцип загальної обов’язковості законодавчих норм для всього

населення країни та пріоритету цих норм над усіма іншими соціальними

нормами;

6) принцип несуперечності законодавчих норм, їх пріоритету над нормами

інших нормативно-правових актів;

7) принцип поділу законодавства на самостійні галузі;

8 ) принцип соціальної свободи, рівності перед законом і судом,

рівноправності;

9 ) принцип законності та юридичної гарантії прав і свобод людини,

зафіксованих у законі, зв’язаність нормами закону діяльності всіх посадових

осіб і державних органів;

1 0 ) принцип справедливості, що виражається у рівному юридичному

масштабі поведінки і суворій відповідності юридичної відповідальності

скоєному правопорушенню;

11) принцип юридичної відповідальності лише за вчинену протиправну

поведінку і визнання кожного невинним доти, доки вину не буде встановлено у

судовому порядку; принцип презумпції невинуватості;

12) принцип неприпустимості зворотної сили законів, які встановлюють

нову або більшу юридичну відповідальність, гуманність покарання, що сприяє

виправленню засудженого;

1 3 ) принцип гласності - передбачає доступність для сприйняття та

розуміння текстів прийнятих законів, а також доведення їх до відома широкого

кола населення. Перш за все це стосується законів, які торкаються прав, свобод

та обов’язків громадян;
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1 4 ) принцип додержання міжнародних стандартів - відповідність

положень закону міжнародним зобов’язанням України. Відповідно до цього

принципу визнається пріоритет загальновизнаних принципів міжнародного

права в галузі прав людини та забезпечується відповідність ним внутрішнього

національного законодавства;

15) принцип техніко-юридичної досконалості - відповідність тексту закону 

оптимальним, рекомендованим юридичною наукою і випробуваним практикою 

засобам законодавчої техніки;

1 6 ) принцип науковості - відповідність законів досягнутому рівню

розвитку суспільства, реальним соціальним умовам, закономірностям

суспільного життя, новітнім висновкам відповідних наук, позитивному

правовому досвіду держав.

Верховенство закону: доктрина та практика

Гармонійність та цілеспрямованість дії правової системи суспільства у

першу чергу пов’язується зі стабілізуючою роллю законів. Через них на всі

елементи правової системи здійснює вплив її центральна частина – конституція.

Принцип верховенства закону відображає приналежність влади народу та

здійснення її безпосередньо через представницькі органи влади або за

посередництвом підзвітних ним державних органів. Зміст принципу

верховенства закону складається з: нормативного закріплення всіх належних

закону ознак, у тому числі вирішення за допомогою законів головних питань

державного та суспільного життя; зі встановлення пріоритету закону в усій

сукупності правових актів, якими керуються державні органи та громадські

організації; з конституційного закріплення додержання принципу законності; зі
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встановлення вищої юридичної сили закону порівняно з іншими нормативними

актами, які є похідними від нього; зі здійснення конституційного нагляду та

контролю за виконанням і додержанням законів.

На практиці підготовка, прийняття та виконання нормативних актів, у тому

числі і законів, мають чимало прикладів відходів від доктрини верховенства

закону. Послаблення принципу верховенства закону деформує правову систему,

підсилює вплив суб’єктивного фактору, що призводить до виникнення зайвої

кількості відомчих актів, порушення принципу законності тощо.

Для всієї правової системи та гармонійного розвитку її складових частин

актуальне значення має забезпечення за законом регулятивного впливу на

найважливіші групи суспільних відносин. Стабільність та престиж

законодавчого регулювання створюють міцну базу всієї підзаконної діяльності,

впорядковують всі види правових актів, що видаються, та їх співвідношення.

Закон у правовій системі виконує важливу роль її несучої конструкції, він

покликаний інтегрувати всі інші види правових актів галузевого та

комплексного характеру, а також встановлювати основні та визначати інші

способи правового впливу. Тому верховенство закону в правовій системі є

найважливішим принципом її побудови і розвитку.

Закон відіграє важливу роль не тільки в межах національної правової

системи, а й у взаємовідносинах правових систем різних держав, в яких головну

роль відіграють закони, з нормами міжнародного права. Національне

законодавство є вираженням суверенного права держави, а інтеграція норм

міжнародного права забезпечується мірою їх внутрішньодержавного визнання,

що є легальною основою їх дії на території держави шляхом законодавчої

ратифікації міжнародних договорів.
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Домінування закону у правові системі держави вимагає від нього

відповідності таким критеріям:

- формальним (закон повинен бути прийнятий парламентом або бути

результатом референдуму, з додержанням демократичної процедури);

- змістовним (відповідність закону загальнодемократичним правовим

принципам, відповідність закону міжнародним пактам про права людини,

наявність в законі механізмів реалізації).

Лише у цьому випадку закон є правовим.

Правовий закон – нормативно-правовий акт, спрямований на реалізацію

конституційних прав і свобод людини і громадянина, джерелом походження

якого є суверенна воля народу, тотожна за своїм змістом і суттю гуманістичним

ідеям і загальнолюдським цінностям. Зміст правового закону повинен

відповідати невід’ємним, невідчужуваним правам людини, тобто бути

правовим. Мета правового закону – забезпечення існування і розвитку

громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової держави,

втілення в життя принципу верховенства права.

Сучасне розуміння права передбачає визнання людини найвищою

соціальною цінністю, а забезпечення і реалізацію невід’ємних прав і свобод

людини і громадянина – головною метою діяльності держави, яка реалізує свою

компетенцію лише в межах конституції і законів. Сутність правового закону

розкривається через ознаку його внутрішньої справедливості, гуманізму,

спрямованості на задоволення потреб людини, захисту її прав і свобод.

Правовий закон повинен мати відповідну мотивацію, яка сприймається

сусп ільством і д ержавою я к природ на , а правовий з акон я к

загальнообов’язковий. Правовий закон – результат поєднання закону з правом,

формальне закріплення права, яке не можна звести лише до норм, зафіксованих
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в юридичних актах. Право включає в себе також соціально-правові вимоги

(природнє право) і суб’єктивні права.

Повинен бути розвинений механізм формування правового закону і

перешкоджання існуванню неправових законів – визнання законів неправовими

та порядку їх скасування. В Україні таким механізмом є поки що здійснення

конституційного контролю через Конституційний Суд. Оскільки Конституція

закріплює формально і захищає права і свободи людини і громадянина, вона є

правовою по суті, і перевірка закону на відповідність Конституції дає

можливість визнати закон правовим чи неправовим.

Саме правовий закон є основою реалізації принципу верховенства права.

Принцип верховенства права (йому відповідає сформульований у Франції

принцип pre-eminence de droit) був встановлений спочатку як принцип,

спрямований переважно на огородження особи від свавільного здійснення

державою своєї влади. Згідно цього принципу жодне державне повноваження

не може бути реалізованим без відповідного припису права.

Ще з часів давньогрецьких філософів до поняття “права” зверталися як до

основного засобу для контролювання здійснення державної влади.

Коріння сучасної концепції верховенства права можна знайти у британській

правовій системі, британські правники включали до поняття верховенства права

три ознаки цього принципу:

а) у суспільстві додержується абсолютне верховенство чи панування

звичайного права, що виключає існування свавілля, виключних повноважень

держави;
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б) додержується принцип рівності усіх громадян перед законом або рівне

підпорядкування усіх класів суспільства звичайному праву країни, що

застосовується звичайними судами;

в) особисті права і свободи належить формулювати і охороняти за

допомогою загального права, яке є дієвішим засобом забезпечення верховенства

права, ніж абстрактні конституційні декларації.

Пізніше були сформульовані німецька, французька та американська

доктрини принципу верховенства права. Цей принцип був поступово

сприйнятий різними національними правовими системами і сьогодні передбачає

5 самостійних цінностей:

1) функціонування держави, зв’язане вимогами права;

2) додержання принципу рівності громадян перед законом;

3) встановлення законності і порядку у суспільстві;

4) наявність ефективного і передбачуваного правосуддя;

5) охорона прав людини.

Ідея верховенства права історично значно старша ідеї верховенства закону

(як і самого закону). Сьогодні під верховенством закону в більшості країн

розуміють перш за все верховенство конституції. Конституцію визначають як

центр, ядро правової системи, джерело держави тощо. Неоднакова юридична

сила деяких законів породжує проблему їх підлеглості, і вона доповнюється

проблемою співвідношення законів і підзаконних актів, а у федеративних

державах – співвідношення нормативних актів федерації та її суб’єктів, а також

співвідношення законів із судовою практикою, з нормами міжнародного права.

Тому абсолютний суверенітет закону на практиці є поки недосяжним. Це

дозволяє зробити висновок про обмежену дію принципу верховенства закону.

Реальна роль та призначення закону, його верховенства у тій чи іншій правовій
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системі є багатомірними і повинні розглядатися крізь призму ідей, покладених в

основу праворозуміння, характеру відносин у суспільстві тощо.
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Тема 1.2.Характерні ознаки закону

Види законів

Закони як нормативно-правові акти найвищої юридичної сили в системі

нормативно-правових актів країни, які регулюють найважливіші суспільні

відносини, можуть класифікуватися за різними ознаками.

По-перше, зауважимо на існуванні в теорії права поняття правового

закону. Правовий закон – це владно-регулятивний акт, який не лише

скріплюється та санкціонується державою або іншими соціальними

інститутами, а й відповідає (змістовно, формально і процедурно) принципам

суспільної правосвідомості, існуючим конституційно-правовим нормам і в силу

цього володіє усією повнотою дії в межах даної правової системи. Для

сучасного суспільства поняття правового закону є, з одного боку, одним з

фундаментальних принципів легітимації державних актів і дій державно-

політичних інститутів, та з іншого – правовим способом закріплення

різноманітних потреб суспільства і громадян. Найбільш простою і абстрактною

формулою правового закону є дефініція: “Правовим законом є закон, який

створений і функціонує по праву”. Тож, наведені нижче види законів можна

вважати у той же час правовими.

1. За юридичною силою, значенням і місцем в системі законодавства

закони поділяються на конституційні (основні), звичайні  та надзвичайні.

До конституційних законів належать:

- Конституція - є основним законом держави, що регламентує засади

функціонування політичної системи суспільства, встановлює засади державного

ладу, порядок формування, організації та діяльності ключових ланок

державного механізму, визначає принципи територіальної організації держави,
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закріплює основи правового статусу фізичної особи, її взаємовідносин з

державою. Норми Конституції є нормами прямої дії.

- Закони, якими вносяться зміни до тексту Конституції або

припиняється чинність окремих її положень.

- Закони, на які посилається конституція або необхідність ухвалення

яких прямо передбачена чинною конституцією.

Закон, яким вносяться зміни до Конституції, відрізняється від закону,

ухвалення якого передбачено чинною Конституцією тим, що він після

ухвалення набуває вищої юридичної сили.

- органічні закони - у країнах романської системи права (Німеччині,

Франції, Іспанії, Румунії тощо) – закони особливого значення, прийняття яких

передбачено конституцією для розвитку її положень (на основі її бланкетних

норм) і в порядку, який відрізняється від порядку прийняття як конституції, так

і інших законів. Органічні закони – це органічне продовження Основного закону

(Конституції). Доцільність їх існування в системі права визначається

простішою, порівняно з Конституцією, процедурою прийняття, виокремленням

та детальною регламентацією деяких інститутів державного права, що дозволяє

більш ефективно регулювати певні правовідносини, а також скороченням

об’єму Основного закону, оскільки у ньому закріплюються лише основні

положення, які потім конкретизуються органічними законами. Як правило,

конституції передбачають прийняття органічних законів з питань виборчої

системи, режиму надзвичайного стану, статусу вищих виконавчих і судових

органів держави тощо. В Росії, Таджикистані, Литві, Казахстані органічні

закони мають назву конституційних, в Бразилії – додаткових, в Естонії,

Угорщині, Азербайджані – не мають спеціального позначення. В системі права
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держави ці закони мають більшу юридичну силу, ніж звичайні закони, і меншу,

ніж Основний закон (Конституція).

Конституційні закони відрізняються від інших законів вищою юридичною

силою, особливою сферою предмета регулювання, а також особливою

процедурою прийняття.

Звичайні закони приймаються на основі та на виконання конституційних

законів, регулюють інші важливі суспільні відносини та формують поточне

законодавство. Це значна за кількістю група законів, які приймаються простою

більшістю голосів.

Звичайні закони можна також поділити на такі групи:

- первинні закони (які вперше врегульовують певну сферу правових

відносин);

- закони про внесення змін до інших законів;

- забезпечувальні закони.

Забезпечувальними законами вводяться в дію окремі закони,

ратифікуються міжнародні договори, поза якими вони не можуть існувати.

Інакше кажучи, це закони, що містять норми про норми.

Надзвичайні закони приймаються в необхідних випадках, передбачених

Конституцією.

Україна поки що таких законів не має.

Для країн із федеративним устроєм за ознакою юридичної сили та місця в

системі законодавства закони поділяються на такі види: Конституція,

федеральні конституційні закони, федеральні закони та закони суб’єктів

федерації.

2. За обсягом регулювання суспільних відносин та обсягом дії на суб’єктів

звичайні закони поділяються на загальні та спеціальні.
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Загальні – закони, що регламентують певну сферу суспільних відносин і

мають загальнообов’язковий характер (незалежно від статусу суб’єктів). До них

належать кодифіковані (кодекси, основи законодавства) та поточні закони.

Кодекс – систематизований законодавчий акт, що регламентує однорідну

сферу суспільних відносин притаманними для цієї сфери методами.

Основи законодавства – закон, який встановлює принципи та визначає

загальні положення регулювання певних галузей права чи сфер суспільного

життя.

Спеціальні - закони, що регламентують обмежену (спеціальну) сферу

суспільних відносин і поширюються на окремі категорії населення (наприклад,

закони про освіту, про міліцію тощо).

3. За предметом регулювання, галузевою приналежністю закони

поділяються на такі групи:

- конституційні;

- адміністративні;

- цивільні;

- кримінальні;

- процесуальні;

- інші;

- міжгалузеві (комплексні) - закони, що містять норми різних галузей

права. 

4. За регулюванням сфер суспільного життя виділяють:

- закони в галузі регулювання економіки;

- закони в галузі регулювання соціальної сфери;

- закони в галузі регулювання політики;

- закони в галузі регулювання військової сфери;
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- інші.

5. За суб’єктами прийняття розрізняють:

- закони прийняті органом державної влади:

 вищим законодавчим органом держави -  парламентом.

  в Україні - закони колишнього СРСР, які регулюють відносини, що не

регламентуються законами України і не суперечать Конституції України і

законам України;

 у федеративних країнах – прийняті законодавчими органами

суб’єктів федерацій;

 у монархічних формах правління – прийняті монархом (королем,

імператором тощо), мають форму указу.

- закони, прийняті народом у результаті референдуму.

 На сьогодні  в Україні таких законів не існує.

6. За строком дії закони поділяються на постійні та тимчасові:

постійні – закони, що діють без обмеження строку;

тимчасові – закони, що діють з обмеженням строку.

Різновидами тимчасових є надзвичайні закони, які ухвалюються у певних

передбачених конституцією ситуаціях і діють на період надзвичайного стану

(проголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації,

оголошення війни тощо), можуть припиняти дію інших законів.

7. За сферою дії закони поділяються на види:

такі, що діють на всій території держави;

такі, що діють на певній частині території держави, наприклад, на території

вільних економічних зон, технопарків тощо; для федеративних держав – устави,

32



закони, що діють на території суб’єктів федерації (краю, області, автономної

області, автономного округу тощо).

8. За колом осіб закони поділяються на такі, що поширюються:

на громадян держави;

на іноземних громадян;

на осіб без громадянства.

9. За структурною формою закони поділяються на власне закон як окремий

письмовий акт; кодекс; основи законодавства; звід законів; зібрання

законодавства тощо.

В особу групу законів можна виділити закони, які є формою надання

Україною згоди на обов’язковість для неї міжнародних договорів – закони про

ратифікацію міжнародних договорів, закони про приєднання до міжнародних

договорів, закони про прийняття міжнародних договорів, невід’ємною

частиною яких є текст міжнародного договору; закони про припинення та

зупинення дії міжнародних договорів. Такі закони відображають зміст частини

першої статті 9 Конституції України про включення міжнародних договорів до

національного законодавства, і мають особливий порядок підготовки та

прийняття, який регулюється Законом України “Про міжнародні договори

України” (2004), Регламентом Верховної Ради України, Положенням про

Міністерство закордонних справ тощо. Такі закони не відрізняються від інших

законів своєю юридичною силою. Однак у міжнародних договорах, згоду на

обов’язковість яких надано Верховною Радою України, можуть міститися інші

правила, ніж у відповідному національному законі, і тоді застосовуються саме

ці правила, оскільки вони набувають пріоритетного характеру порівняно з

іншими законами (Декларацією про державний суверенітет України офіційно
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визнається пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед

нормами внутрішньодержавного права (абзац 3, розділ Х).

Слід також згадати про окремий вид законодавчого акта - модельний закон,

який по суті не має всіх ознак закону як форми права, а є лише типовим зразком

правового вирішення певного питання, який приймається законодавчим

інститутом об’єднання (держав, автономно-територіальних одиниць тощо) для

нормативної орієнтації та використання у процесі творення законів його

учасниками. У випадку прийняття модельних законів органами міждержавного

об’єднання, вони вважаються видом міжнародних актів.

Наприкінці класифікації різновидів законів можна навести дещо незвичне

для національної системи законодавства поняття експериментального закону,

який є частиною експериментального законодавства, тобто законодавства, яке

діє протягом обмеженого періоду часу в цілях визначення прийнятності того чи

іншого законодавчого заходу для досягнення поставлених завдань.

Отже, класифікація законів може здійснюватися за різноманітними

ознаками, які дозволяють певною мірою систематизувати роботу у сфері

розвитку законодавства країни.

Дія законів

Дія закону – це обов’язковість виконання закону протягом певного часу,

на певній території та відносно конкретного кола суб’єктів права.

Часова, або темпоральна дія закону починається з моменту набрання

законом чинності. Цей момент може бути спеціально зазначений у законі. Якщо

ж такої вказівки у тексті закону немає, то строк набрання законом чинності

визначається у порядку, передбаченому законодавством.
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У регулюванні суспільних відносин застосовуються різні способи дії

законів у часі. Перехід від однієї форми регулювання суспільних відносин до

іншої може здійснюватися, зокрема, негайно (безпосередня дія), шляхом

перехідного періоду (ультраактивна форма) та шляхом зворотної дії

(ретроактивна форма). Залежно від напряму дії закону в часі розрізняють пряму,

зворотну і переживаючу дію.

Закони мають пряму дію, якщо в них не зазначене інше. Для застосування

законів, що набрали чинність, не потрібно додаткові приписи. За загальним

правилом, закон застосовується до відносин, що настали або мали місце в

період від введення його в дію до втрати ним чинності, та відносин, які виникли

до набрання ним чинності, але продовжують існувати, проте тільки з моменту

набрання законом чинності.

Зворотна дія закону - поширення дії закону на випадки, що мали місце до

набрання ним чинності.

Згідно з Конституцією України закони зворотної дії в часі не мають,

тобто не поширюються на правовідносини, які виникли до їх видання (що є

загальновизнаним принципом права). Виняток із цього правила становлять

закони, які пом’якшують або скасовують відповідальність (ст. 58 Конституції

України). Другим винятком із загального правила про заборону зворотної дії є

пряма вказівка про це в законі.

Переживаюча дія має місце, коли окремі положення нечинного закону за

спеціальною вказівкою нового закону продовжують діяти. 

Дія закону припиняється:

- з моменту його офіційного скасування іншим законом або в іншому

порядку.

Відповідно до ст. 152 Конституції України Закони та інші правові акти

35



за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними

повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції

України або якщо була порушена встановлена Конституцією України

процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності. Закони, інші

правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними,

втрачають чинність із дня ухвалення Конституційним Судом України рішення

про їх неконституційність; 

- по закінченню строку, на який закон було розраховано;

- у разі вичерпання подій, обставин, на врегулювання яких він був

розрахований;

- в силу фактичної заміни його іншим законом, виданим пізніше.

Просторова (територіальна) дія закону передбачає можливість його

застосування на певній території. Закони є чинними на всій території, на яку

поширюється суверенітет держави.

Дія закону за колом суб'єктів означає, що він застосовується до

заздалегідь не визначеного або до визначеного кола суб’єктів права. За

загальним принципом, чинність закону поширюється на всіх фізичних та

юридичних осіб, що перебувають на території держави.

Із загального правила дії закону у просторі та за колом суб’єктів винятком

є так званий принцип екстериторіальності, за яким чинність законів може

поширюватися на громадян та юридичних осіб, які перебувають або

розташовані за межами держави приналежності.
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Якість закону

Якість закону – сукупність необхідних властивостей закону, які

характеризують його в якості ефективного регулятора суспільних відносин.

Критерії якості законів - юридичний аспект (нормативність, повнота,

конкретність законодавчого регулювання); мовний аспект (простота,

лаконічність, ясність, точність); логічний аспект (визначеність, послідовність,

несуперечливість); соціологічний аспект (юридична і соціальна ефективність).

Система техніко-юридичних критеріїв якості закону повинна послідовно

охоплювати три аспекти норми права (власне юридичний, мовний, логічний) і

містити такі техніко-юридичні критерії якості закону:

нормативність, загальнообов’язковість, повнота і конкретність нормативно-

правового регулювання, які характеризують власне юридичний аспект норми

права; 

простота, стислість, ясність, точність, які характеризують мовний аспект

норми права;

визначеність, послідовність, непротирічність, які характеризують логічний

аспект норми права.

Техніко-юридичні критерії власне-юридичних властивостей норм права, які

характеризують його як регулятора суспільних відносин: 

1) нормативність – це здатність норми права бути регулятором суспільних

відносин.  Критеріями нормативності є:

спрямованість норми права на регулювання суспільних відносин, а не

конкретного правовідношення;

неперсоніфікованість (неконкретність) адресата норми права;

невизначеність числа випадків, на які розрахована дія норми права.
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2) загальнообов’язковість передбачає загальне, повне та точне виконання та

дотримання норм права; 

3) повнота регулювання означає, що закон передбачає механізм дії кожної

норми:

визначеність суб’єктів;

визначеність прав і обов’язків суб’єктів;

кореспондування кожному праву обов’язку;

визначеність санкцій, що застосовуються внаслідок порушення норми;

врегульованість усіх питань, що виникають в ході реалізації норми.   

4) конкретність нормативно-правового регулювання забезпечується:

точністю і конкретизацією закріплення прав і обов’язків суб’єктів

правовідносин;

точністю формулювання заходів із їх забезпечення.

Техніко-юридичні критерії мовної властивості якості закону:

1) простота:

відсутність в тексті закону громіздких конструкцій;

відсутність зловживання прикметниковими та дієприкметниковими

зворотами;

прямий порядок слів (за підметом слідує присудок) і т. д.;

2) стислість: 

максимально стислий виклад тексту закону;

економне використання мови;

відсутність повторень та малоінформативних сполучень у тексті закону.

3) ясність:

необхідність використання загальновідомих термінів у загальновідомому

значенні;
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обов’язковість розшифровки значення найбільш важливих термінів;

вживання простих і зрозумілих термінів, відомих і широко вживаних

зворотів;

неприпустимість вживання складних граматичних конструкцій.

4) точність:

чіткість, недвозначність дефініції термінів;

відсутність у тексті закону двозначних і багатозначних термінів;

позитивність формул, що використовуються, тобто можливість вживання не

більше одного заперечення при формулюванні однієї думки;

неприпустимість використання слів „нерідко”, „інші”, „в разі необхідності”

без подальших пояснень.

Техніко-юридичні критерії логічного аспекту якості закону:

1 ) визначеність означає, що в тексті закону всі терміни при повторенні

вживаються в одному й тому ж значенні, для вираження однієї думки не можуть

бути використані різні терміни:

точність і чіткість закріплення дефініції поняття;

постійне використання терміна у визначеному дефініцією значенні;

неприпустимість заміни певного терміна на інший, який здається

тотожним;

неприпустимість заміни дефініції для одного поняття у межах одного

закону;

2) непротирічність - текст закону вільний від внутрішніх протиріч, а також

протиріч із законами одного рівня та законами, які мають вищу юридичну силу.

3) послідовність як властивість правильного логічного мислення:

послідовний розвиток думки законодавця у тексті закону;

послідовний розвиток конституційних основ у тексті закону.
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І нарешті, закон повинен бути правовим. Критерії правового закону: 

формальні (закон повинен бути прийнятий парламентом або бути

результатом референдуму, з додержанням демократичної процедури);  

змістовні (відповідність закону загальнодемократичним правовим

принципам, відповідність закону міжнародним пактам про права людини,

наявність в законі механізмів реалізації).

Стабільність закону - це стан нормативного правового акта, який

прийнятий вищим представницьким органом держави або безпосередньо

народом в особливому законодавчому порядку, який має вищу юридичну силу

та регулює найбільш важливі суспільні відносини, що характеризуються

соціальною обумовленістю та, як наслідок, стійкою ефективністю регулювання

суспільних відносин, яка має прояв у достатньому або задовільному вирішенні

задач, що стояли при розробці закону. 
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Тема 1.3. Закон в системі нормативно-правових актів

Система нормативно-правових актів

Нормативно-правовий акт – це правовий акт, який приймається

(видається) уповноваженим органом держави, органом місцевого

самоврядування, безпосередньо народом і встановлює, змінює, конкретизує чи

припиняє норми права, розрахований на неозначене коло осіб і неодноразове

застосування.

Поняття "нормативно-правові акти" включає різні види актів

правотворчості, що видаються органами законодавчої, виконавчої, а в окремих

випадках - судової влади (коли таким актом визнається недійсним інший

нормативно-правовий акт). 

Нормативно-правовий акт виконує функції юридичного джерела права та

функцію форми права.

Ознаки нормативно-правового акта: приймається (видається)

уповноваженими суб’єктами; завжди містить нові норми права або змінює

(скасовує) чинні, чітко формулює зміст юридичних прав і обов'язків;

приймається з дотриманням певної процедури; розрахований на багаторазове

застосування; розрахований на невизначене коло осіб; має форму письмового

документа і точно визначені реквізити: вид акта (закон, указ, постанова тощо),

найменування органу (посадової особи), який ухвалив акт (парламент,

президент, уряд тощо); назва акта; дата ухвалення акта; номер акта; дані про

посадову особу, яка підписала акт; публікується в офіційних спеціальних

виданнях з обов'язковою відповідністю автентичності тексту офіційного зразка;

дія акта забезпечується механізмом державного примусу.
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Оскільки нормативно-правовий акт є зовнішньою формою вираження

норми права, то для того, аби норма права діяла потрібно щоб нормативно-

правовий акт, який її містить, мав формальну юридичну силу, тобто мав

властивість породжувати юридичні наслідки. 

Юридична сила є специфічною властивістю нормативно-правових актів.

Вона розкриває обов’язковість акта, його пріоритет по відношенню до інших

актів, які входять до правової системи, або навпаки – підпорядкованість цим

актам, та визначається місцем правотворчого органу в системі органів

державної влади, повноваженнями цього органу.

Поняття юридичної сили дозволяє встановити співвіднесеність та

співпідпорядкованість нормативно-правового акта з іншими актами, виразити

системні зв’язки і залежності. За юридичною силою нормативно-правові акти

поділяються на закони та підзаконні акти (нормативно-правові акти Верховної

Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування).

Відокремлюються специфічні правові акти, які набувають нормативно-

правового значення (напр. рішення Конституційного Суду України, судів

загальної юрисдикції, Європейського суду з прав людини тощо).

Система нормативно-правових актів – це сукупність упорядкованих певним

чином законів та інших нормативно-правових актів держави. 

Вертикальна структура системи нормативно-правових актів зумовлена

різною юридичною силою цих актів, вона відображає їх ієрархію, на вершині

цієї системи розміщуються закони. Таким чином, юридична сила нормативно-

правового акта визначається його положенням в ієрархічній системі цих актів. 

Галузева (горизонтальна) побудова системи нормативно-правових актів

обумовлена предметом правового регулювання – фактичними суспільними
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відносинами. На основі даного критерію виокремлюються галузі законодавства,

які відповідають галузям системи права.

Комплексна побудова системи нормативно-правових актів зумовлена

існуванням комплексних утворень, що складаються на основі певного об’єкта

правового регулювання і особливостей державного управління в цій сфері. 

Акти Верховної Ради України. В Конституції не дається виключного

переліку актів Верховної Ради України. Відповідно до статті 91 Конституції

України Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради України (ст. 46) акти Верховної Ради

є її рішеннями і до них відносяться закони, постанови, резолюції, декларації,

звернення, заяви.

Закон – це юридичний акт вищої юридичної сили, ухвалений парламентом

або безпосередньо народом і який регулює найважливіші суспільні відносини.

Він має вищу юридичну силу як щодо всіх інших актів парламенту, так і щодо

всіх інших підзаконних актів органів публічної влади. Верховна Рада України

наділена виключним повноваженням як єдиний орган законодавчої влади в

Україні ухвалювати всі без винятку види законів. Ст. 92 Конституції України

визначає питання, що відносяться до сфери виключно законодавчого

регулювання. Зазначений перелік не виключає можливості регулювання законом

інших важливих питань, проте виключає можливість регулювання

підзаконними актами питань, включених до нього.

підзаконні акти:

Постанова – це підзаконний акт парламенту, що ухвалюється ним у

результаті колегіального обговорення народними депутатами більшістю

голосів від конституційного складу парламенту з питань, віднесених до

компетенції Верховної Ради України і щодо яких не передбачено необхідності

43



ухвалення законів. Постанови є основним видом підзаконних актів парламенту

і, як правило, охоплюють переважну більшість питань, що мають

внутріпарламентський характер. Відповідно до ч. 2. ст. 138 Регламенту

постанови Верховної Ради України приймаються з конкретних питань з

метою здійснення її установчої, організаційної, контрольної та інших функцій.

Резолюція (лат. resolutio – рішення) – це підзаконний правовий акт

парламенту, що підсумовує обговорення певного питання і, як правило, не має

нормативних положень. Обговорення та ухвалення резолюцій відбувається за

правилами ухвалення постанов парламенту.

Декларація ( ф р . declaration – заява) – особливий вид підзаконного

правового акта парламенту, що має на меті надати відповідному документу

урочистого характеру, підкреслити його особливо важливе значення для долі

держави, визначити на нормативному рівні певні загальні принципи, цілі

парламентської діяльності як загалом, так і з певного актуального для

державотворення питання (питання суверенітету, засад внутрішньої чи

зовнішньої політики тощо). Специфічною рисою декларації як

парламентського акта є загальний, неконкретний характер її положень, які,

зазвичай, потребують додаткового законодавчого регулювання і конкретизації.

Звернення – це офіційне звертання парламенту до інших органів влади

держави, органів інших держав чи до міжнародних організацій, в якому

відображена консолідована позиція парламенту з того чи іншого актуального

питання внутрі- чи зовнішньополітичного характеру.

Заява – це офіційне відображення консолідованої позиції парламенту з

того чи іншого питання, що має як суто парламентське, так і

загальнодержавне чи міжнародне значення.
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Акти Президента. Відповідно до статті 106 Конституції України Президент

України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і

розпорядження. 

Акти Уряду. Відповідно до статті 117 Конституції України Кабінет

Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України. Згідно зі

ст. 49 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” акти Кабінету Міністрів

нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів

України. Відповідно до параграфу 29 Глави 1 Розділу 4 Регламенту Кабінету

Міністрів України постанови Кабінету Міністрів видаються з питань:

затвердження положення, статуту, порядку, регламенту, правил, методики та в

інших випадках, коли суспільні відносини потребують нормативно-правового

врегулювання; затвердження, прийняття міжнародного договору або

приєднання до нього. 

Згідно зі статтею 49 Закону України “Про Кабінету Міністрів України” акти

Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних

питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України. Параграф

3 0 Глави 1 Розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України визначає, що у

формі розпоряджень видаються акти Кабінету Міністрів з таких організаційно-

розпорядчих та інших поточних питань: схвалення концепції реалізації

державної політики у відповідній сфері, концепції державної цільової програми

та концепції закону, директив, урядової заяви, листа, звернення, декларації,

меморандуму тощо; затвердження плану заходів; утворення та затвердження

складу робочих груп з питань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

виділення коштів з резервного фонду державного бюджету; делегування

повноважень Кабінету Міністрів органам виконавчої влади у передбачених
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законом випадках; передачі майна; перегляду грифів обмеження доступу актів

Кабінету Міністрів; кадрових та інших питань організаційно-розпорядчого

характеру.

Таким чином, видами нормативно-правових актів є:

закони (Конституція, закони, кодекси, основи законодавства); 

підзаконні нормативно-правові акти:

- постанови Верховної Ради України та розпорядження Голови Верховної

Ради України;

- укази і розпорядження Президента України;

- постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

- накази, розпорядження, рішення міністерств та інших центральних

органів виконавчої влади, накази їх територіальних органів;

- накази, постанови, розпорядження інших державних органів, які

відповідно до законодавства є суб’єктами нормотворення;

- постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

- постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

- накази міністерств та інших республіканських органів виконавчої влади

Автономної Республіки Крим;

- розпорядження голів і накази управлінь, відділів, інших структурних

підрозділів державних адміністрацій;

- рішення місцевих рад та їх виконавчих органів;

- розпорядження сільських, селищних, міських голів, голів районних у

містах, районних, обласних рад.

Одним з розпорядчих нормативно-правових актів затверджуються такі

програмно-цільові та інші акти як програми, декларації, положення, концепції
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тощо. Вони є складовою частиною цих нормативно-правових актів і мають з

ними однакову юридичну силу.

Декларація – програмно-установчий акт, який характеризується

своєрідністю змісту форми. У ньому переважають норми-цілі і норми-

принципи, які відображають спрямованість у майбутнє народу та його

укладачів.

Положення (статут) – акт, що визначає правовий статус, обсяг

повноважень центральних органів виконавчої влади, інших державних органів і

органів місцевого самоврядування, організацій, структурних підрозділів.

Цільові (комплексні) програми – слугують організації довготривалої

узгодженої діяльності багатьох учасників. Вони містять типовий набір

елементів: цілі, конкретні завдання та етапи їх вирішення, тематичні заходи,

органи та організації – учасники програми, матеріально-фінансове забезпечення

програми, управління тощо. 

Регламент – акт державного органу, органу місцевого самоврядування, що

визначає порядок і процедуру діяльності відповідного органу та його

структурних підрозділів.

Порядок – акт, що встановлює механізм реалізації прав та обов’язків

фізичних і юридичних осіб, процедуру застосування нормативно-правового

акта та умови провадження певної діяльності. Часто використовується у

діяльності уряду (міністерств і відомств), він дозволяє визначити сувору

послідовність дій відповідних органів і організацій, використовувати аналітичні

показники для їх вдосконалення, створюється чіткий ритм взаємодії всіх

учасників, що повторюється.

Правила – акт, який конкретизує норми права загального характеру з метою

регулювання поведінки суб’єктів правовідносин у певних галузях законодавства
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і вирішує процедурні питання. Звичайно присвячуються такому регулюванню,

коли необхідно ввести стійкі норми діяльності громадян, посадових осіб та

юридичних осіб.

Концепція – акт програмно-ціннісного характеру. У ній наводиться

обґрунтування вибору цілей розвитку, стратегії їх досягнення, способів

вирішення завдань. Покладена в основу концепції новизна теоретичних підходів

надає їм смисл правостворюючого документа, який передує серії правових актів

різних видів і намічуваним перетворенням.

Інструкція – акт, що детально визначає зміст і методику правового

регулювання у певній сфері суспільних відносин.

Заява – акт, що відображає офіційну оцінку подій у внутрішньому та

міжнародному житті і позицію відповідного державного органу.

Звернення – акт, який висловлює прохання або пропозицію, адресовані

іншому державному органу. Звернення розглядаються державними органами як

свого роду рекомендації з державними оцінками та інформацією.

Резолюція - (лат. resolutio - рішення, погодження) - рішення, прийняте

дорадчим органом (парламентом), міжнародною організацією.

Закон як різновид нормативно-правових актів

Закон – це нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що

приймається вищим представницьким органом влади (парламентом) в

особливому законодавчому порядку та регулює найважливіші суспільні

відносини. Його особлива роль в системі нормативно-правових актів

обумовлюється властивостями, які дозволяють йому бути демократичним

джерелом права, що відбиває волю та інтереси народу. 
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Юридична сила закону забезпечує його верховенство в регулюванні

суспільних відносин, підтримує ієрархічність та єдність системи нормативно-

правових актів, що обумовлює визначальне та переважне положення закону в

системі нормативно-правових актів. Усі інші акти приймаються з метою

конкретизації та деталізації положень закону, оскільки, як правило, закон має

загальний характер і не враховує особливостей життєвих випадків у

регульованій ним сфері суспільних відносин..

Як різновид нормативно-правових актів , закон встановлює

загальнообов’язкові правила поведінки, має належну форму, породжує

юридичні наслідки та гарантується державою.

Ознаками закону як основного джерела права, як нормативно-правового

акта, що має вищу юридичну силу є:

- приймається вищим представницьким органом держави або самим

народом в результаті референдуму;

- приймається з основних найбільш суттєвим питанням суспільного життя,

які потребують оптимального задоволення інтересів особистості;

- приймається в особливому законодавчому порядку, що не властиво

підзаконним правовим актам;

- не підлягає затвердженню з боку будь-якого іншого органу держави, може

бути скасований або змінений тільки законодавчим органом;

- являє собою ядро правової системи держави та обумовлює структуру всієї

сукупності нормативно-правових актів, юридичну силу кожного з них,

субординацію нормативно-правових актів по відношенню один до одного.

Сфера законодавчого регулювання
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Для визначення сфери законодавчого регулювання необхідно перш за все

визначити сферу правового регулювання. Співвідношення цих двох понять

характеризується як співвідношення конкретного до більш загального.

Необхідно підкреслити, що не всі суспільні відносини регулюються

правом. 

Сферу правового регулювання можна визначити як сукупність суспільних

відносин, які об’єктивно можуть та з точки зору сучасних завдань держави

повинні або вже підпадають під правову регламентацію. 

Правове регулювання охоплює такі сфери суспільних відносин як майнові,

управлінські та  забезпечення захисту суспільного порядку.

Законом регулюються найбільш важливі суспільні відносини.

Відповідно до статті 92 Конституції виключно законами України

визначаються:

1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод;

основні обов’язки громадянина.

2) громадянство, правосуб’єктність громадян, статус іноземців та осіб без

громадянства;

3) права корінних народів і національних меншин;

4) порядок застосування мов;  

5) засади використання природних ресурсів, виключної (морської)

економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору,

організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку;

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення;

засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства,

материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я;

екологічної безпеки;
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7) правовий режим власності;

8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми

антимонопольного регулювання;

9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної  діяльності, митної

справи;

10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань

громадян, засобів масової інформації;

12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної

служби, організації державної статистики та інформатики;

13) територіальний устрій України;

14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи,

організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату,

органів і установ виконання покарань; основи організації та діяльності

адвокатури;

15) засади місцевого самоврядування;

16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;

17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і

забезпечення громадського порядку;

18) правовий режим державного кордону;

19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної

екологічної ситуації;

20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;

21) організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус

народних депутатів України;
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22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами,

адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та

відповідальність за них.

Виключно законами України встановлюються:

1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система

оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування

фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус

національної валюти, а також статус іноземних валют на території України;

порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу;

порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;

2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших

держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших

держав на території України;

3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення  державних стандартів;

4) порядок використання і захисту державних символів;

5) державні нагороди;

6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;

7) державні свята;

8) порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон,

що  мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального.

Законом України оголошується амністія. 

Зазначимо, що цей перелік визначає суспільні відносини, що регулюються

виключно законом, і не виключає інших суспільних відносин, що підлягають у

тому числі законодавчому регулюванню.
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Модуль 2. Законодавство та законотворчість 

Тема 2.1. Загальна характеристика законодавства

Поняття “законодавство”, на нашу думку, повинно трактуватися як

сукупність законів держави, оскільки інші визначення занижують роль закону,

як акта, що стоїть на вершині позитивного права. “Поняття “закону” слугує

нормоутворювальним для поняття “законодавства”.

В Україні термін “законодавство” вживається у кількох значеннях: у

вузькому значенні - система законів України; у широкому значенні - система

законів та інших нормативно-правових актів, що приймаються Верховною

Радою України та вищими органами виконавчої влади; у найширшому значенні

- система законів і постанов Верховної Ради України, указів Президента

України, постанов, декретів Кабінету Міністрів України, а також

нормативних актів міністерств і відомств, місцевих рад та місцевих

державних адміністрацій. До законодавства у цьому розумінні належать

також Конституція Автономної Республіки Крим, закони Верховної Ради і

постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міжнародні договори,

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

  Даючи загальну характеристику законодавству слід  розглянути питання

системи законодавства. 

Система законодавства - це зовнішня форма права, що відображає

побудову його джерел, тобто систему законів.

До основних факторів формування системи законодавства України можна

віднести: економічну та політичну систему, чинну систему права, об’єктивні
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потреби суспільства та їх правовий вираз; форму державного устрою; структуру

органів влади та управління; традиції та рівень якості законодавчої техніки;

правову культуру суспільства взагалі та законотворчих органів зокрема, а також

деякі інші фактори.

Необхідно відмітити, що законодавство, по-перше, виконує функцію

системоутворюючого фактора у правовій системі, тому від його стану залежить

забезпечення зв'язків між усіма елементами правової системи, а також між нею

та іншими соціальними системами (економічною, політичною, моральною та

ін.). 

Система законодавства має галузеву структуру (галузі законодавства).

Галузь законодавства – внутрішньо узгоджена сукупність законів, що

об’єднуються на підставі предмета правового регулювання.

Галузевий поділ законодавства безпосередньо пов’язаний з галузями права,

оскільки відповідно до єдності правової системи та її диференціації на галузі

будується і система законодавства. При цьому система законодавства є

способом зовнішнього прояву та існування системи права.

Система права – це об’єктивно обумовлена системою суспільних відносин

внутрішня структура права, яка складається із взаємозалежних норм, логічно

розподілених за галузями, підгалузями та інститутами.

 У системі законодавства України є два основних типи галузей, а саме: такі,

що відповідають відповідним однойменним галузям права, і такі, що

сформовані для окремих сфер державного управління та поєднують предмети і

методи кількох галузей права. Галузі законодавства є стабільними

компонентами законодавства і не можуть існувати ізольовано. Між ними

зберігаються різноманітні взаємозв'язки. Це дає можливість говорити про
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наявність у системі законодавства більш масивного, ніж галузь, структурного

утворення - комплексів законодавчого регулювання.

Зазвичай, цілісність та узгодженість галузі законодавства забезпечує

кодифікований нормативно-правовий акт – відповідний кодекс. 

До основних галузей законодавства України слід віднести: конституційне

законодавство, адміністративне законодавство, цивільне законодавство,

фінансове законодавство, трудове законодавство, аграрне законодавство,

кримінальне законодавство, природоохоронне законодавство, законодавство про

шлюб та сім’ю, водне і лісове законодавство, законодавство про судоустрій та

прокурорський нагляд, законодавство про цивільне судочинство, законодавство

про кримінальне судочинство, виправно-трудове законодавство, господарське

законодавство, земельне законодавство тощо.  

Систематизація законодавства

Систематизація законодавства - процес упорядкування законодавства

держави, удосконалення таких його ознак як структурованість, узгодженість,

єдність та цілісність. 

Основними формами систематизації є інкорпорація, консолідація та

кодифікація. Інкорпорація (пізньолат. incorporation - включення до складу) - це

форма систематизації, яка полягає в об'єднанні та розташуванні за обраним

критерієм законів у збірках, при чому зміст відповідних актів не змінюється.

Характерною рисою цієї форми систематизації є незмінюваність текстів. Однак

інкорпорація не є лише відтворення актів у їхній первісній редакції. В процесі

інкорпорації з тексту актів,  що уміщуються у збірник, вилучаються глави,
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статті (пункти), окремі абзаци, визнані такими, що втратили чинність,

вилучаються також тимчасові норми, термін дії яких минув.    

Суб'єктами здійснення інкорпорації можуть виступати як правотворчі

органи, так і інші установи, особи, до компетенції яких не входять прийняття,

зміна, скасування правових норм.

Види інкорпорації:

офіційна інкорпорація - здійснюється уповноваженими суб'єктами - самим

правотворчим органом або, за його вказівкою, іншими організаціями, при чому

таке зібрання затверджується правотворчим органом, внаслідок чого набуває

офіційного статусу. Збірки законів укладені в такий спосіб, вважаються

офіційним джерелом опублікування, на яке може здійснюватись посилання в

процесі правотворчої та правозастосовчої діяльності. Залежно від критеріїв

упорядкування офіційна інкорпорація може бути хронологічною або

систематичною (предметною). У хронологічних збірниках нормативні акти

розташовуються послідовно по датах їхнього видання, у систематичних – по

тематичних розділах залежно від змісту, за предметним принципом.

неофіційна інкорпорація - здійснюється будь-якими фізичними та/або

юридичними особами для досягнення певної мети або в інтересах організації

діяльності відповідних установ, організацій. Така інкорпорація здійснюється за

власною ініціативою, без спеціального уповноваження правотворчим органом.

Неофіційні збірники законодавства не є джерелами права.

Залежно від обсягу нормативно-правового матеріалу інкорпорація може

здійснюватись в рамках всього законодавства (основної його частини) -

загальна (генеральна), в межах певної галузі права - галузева, охоплювати

кілька галузей права з окремих питань - міжгалузева, в рамках самостійного

інституту права - спеціальна. 
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Консолідація (пізньолат. consolidatio, від лат. con... - префікс, що означає

об'єднання, спільність, сумісність, і solidatio — укріплення, зміцнення) - форма

систематизації законодавства, в результаті якої замість кількох чинних

законодавчих актів без зміни їх нормативного змісту приймається новий акт.

Консолідація є, так би мовити, проміжною формою між інкорпорацією та

кодифікацією. В процесі консолідації створюється новий законодавчий акт і

тому можна стверджувати, що консолідація здійснюється в процесі

законотворчої діяльності. Хоча нові правові норми в даному випадку не

утворюються, відбувається їх технічна правка – здійснюється певне редакційне

виправлення, зовнішня обробка тексту положень з тим розрахунком, щоб всі

вони викладалися єдиним стилем, щоб використовувалася уніфікована

термінологія, до нового акта не включаються застарілі норми, усуваються

суперечності між окремими положеннями, враховуються всі попередні зміни

нормативних приписів.

Розроблений в результаті консолідації  новий акт приймається

законодавчим органом як нове, самостійне джерело права, а попередні

розрізнені акти визнаються такими, що втратили чинність. Новий акт не змінює

зміст правового регулювання, не вносить зміни у чинне законодавство.   

Кодифікація (пізньолат. codificatio, від лат. codex, первісно - стовбур;

навощена дощечка для письма, книга і ...fісаtіо, від fасіо - роблю) - форма

систематизації законодавства, в процесі якої відбувається змістовна докорінна

переробка діючих законів, розробка нових моделей регулювання і включення їх

до нового кодифікованого акта. Цей процес можна розглядати як найвищий

рівень систематизації правових норм.

За обсягом кодифікація може бути загальною, галузевою, спеціальною. Під

загальною кодифікацією розуміється прийняття цілої серії кодифікованих актів
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по всіх основних галузях законодавства і створення на цій основі об’єднаної,

внутрішньо узгодженої системи актів. Галузева кодифікація охоплює

законодавство певної галузі права (Цивільний, Кримінальний кодекси та ін.).

Спеціальна (комплексна) кодифікація – це видання актів, що регулюють той чи

інший правовий інститут (Податковий, Лісовий, Митний кодекси та ін.).   

Основними видами кодифікаційних актів є Основи законодавства, кодекси.

Особливе місце у діяльності щодо систематизації займає облік законів,

який охоплює реєстрацію, зберігання законів та супутньої документації,

внесених змін тощо. Існують два види обліку: журнальний або картотечний –

фіксація реквізитів та основних положень нормативно-правових актів в

спеціальних журналах по хронологічному або тематичному критеріям;

автоматизований – розробка спеціалізованих інформаційно-пошукових систем. 

Ефективність законодавства

Ефективність законодавства – це ступінь співвідношення між

результатом, досягнутим у процесі реалізації законодавства, і тією метою, задля

якої воно було прийняте. Ефективність законодавства слід вимірювати його

внеском у зміцнення правових основ державного і суспільного життя, в

забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Важливою умовою ефективності законодавства є аналіз законопроєктів з

точки зору науково-соціологічного прогнозування їх взаємозв’язку з соціально-

економічною ситуацією, з забезпеченням гарантій прав особи, а також оцінка

специфіки закону як засобу вирішення конкретних соціальних проблем.

Показниками прогнозованої ефективності закону є такі характеристики як

наукова обґрунтованість закону, відповідність положень закону міжнародно-
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правовим актам та документам, ратифікованим Україною, мова закону, його

доступність для населення, лаконічність, чіткість формулювань тощо. Текст

закону повинен бути таким, щоб для його застосування не потрібні були

додаткові коментарі та роз’яснення. Таким чином, велике значення для

ефективності законодавства має якість та досконалість самого закону. 

Підвищення ефективності чинного законодавства безпосередньо стосується

і діяльності, яка має здійснюватися після прийняття законів, а саме дослідження

питань ефективності дії прийнятих законів.

Завдання дослідження ефективності закону полягає у тому, щоб дати

оцінку, в якій мірі він забезпечує виконання закладених у ньому функцій,

наскільки цьому сприяє механізм реалізації; наскільки відповідає інтересам

Українського народу, від імені якого прийнята Конституція України.

Доцільно вивчати ефективність дії закону пошарово: ефективність

юридичну, соціальну, психологічну, економічну, на мікро- та макрорівні,

оскільки ефективність на одному рівні може означати неефективність на

іншому. Ефективність дії законодавства потрібно вивчати у досить великому

часовому інтервалі, досліджувати прямі та непрямі наслідки, які можуть бути

далеко не однаковими у різних законах. Крім того, має обов’язково братися до

уваги економічний аспект прийняття закону, вестися розрахунок його вартості.

Це питання про те, скільки буде коштувати закон державі, чи є у бюджеті кошти

для його реалізації. Перед тим, як приймати закон, потрібно провести

економічний розрахунок необхідності економіко-математичної моделі, аби хоча

б приблизно уявити скільки коштує цей закон. Не можна приймати закони не

глядячи, не розуміючи, які витрати вони викличуть, оскільки ефективність

закону означає його здатність в оптимальні строки та з найменшими витратами

досягати бажаного результату.
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Ефективність дії законодавства безпосередньо пов’язана з рівнем

правосвідомості громадян. Суспільна правосвідомість та громадська думка

повинні орієнтуватися на включення прийнятого закону у регулятивний процес

та повсякденне життя багатьох людей. Для цього сам факт прийняття закону,

його цілі, зміні, які мусять настати після його реалізації повинні бути доведені

широкому загалу. Важливе значення у цьому контексті має рівень правової

культури суспільства в цілому та професійно-юридична культура посадових

осіб зокрема. Таким чином, ефективність законодавства має оцінюватися перш

за все за результатом дії самого закону, хоча при цьому, як вже зазначалося,

важливе значення має досконалість самого закону, як результат якісної

законотворчої діяльності.  
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Тема 2.2. Законотворчий процес: визначення, основні принципи

законотворчої діяльності

Загальна характеристика 

Законотворчість (або законотворчий процес, законотворча діяльність) –

це санкціонована державою діяльність, спрямована на врегулювання суспільних

відносин шляхом пізнання та оцінки правових потреб суспільства, а також

створення, зміни або скасування на їх основі законодавчих актів.

Законотворчий процес є особливою функцією держави, а його правова

форма (законодавство), - це правова “оболонка” державної діяльності.

Держава здійснює законотворчу політику на основі вивчення потреб

суспільства і тенденцій суспільного розвитку. Основним мотивом до створення

закону слугує проблема, що має велике суспільне значення, гостра соціальна

ситуація, невирішене питання для держави. Передумовою створення закону є

пізнання тих складних умов, факторів і обставин, прогресуючих суспільних

відносин, які потребують правового регулювання. Лише після цього можливе

прийняття рішення про перехід від пізнання до діяльності зі створення закону.

Результатом законотворчості, її продуктом виступає закон, дія якого полягає у

практичному врегулюванні суспільних відносин.

Отже, законотворчість характеризується органічною єдністю трьох

основних компонентів: пізнання, діяльності і результату, які становлять

відносно завершений цикл законотворчості.

Метою законотворчого процесу є вдосконалення законодавства

(обґрунтування вдосконалення законодавства, його оновлення, зміна). 
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Мотивом - є об'єктивно наявна для потреб реалізації державної влади

необхідність в регулюючому впливі на суспільні відносини шляхом прийняття

закону.

Соціальне призначення законотворчості полягає у встановленні

стандартів, еталонів, взірців поведінки учасників суспільної життєдіяльності,

тобто у моделюванні суспільних відносин, які, з позицій держави, є

припустимими, бажаними або необхідними (обов'язковими чи забороненими),

або іншими словами - це встановлення нових правових норм, зміна та

скасування застарілих правових норм на законодавчому рівні.

Законотворчість як процес відбувається поступово та може бути розбита на

стадії (етапи), які відбивають його безупинний циклічний характер.

У широкому розумінні існують стадії передпарламентської, парламентської

та післяпарламентської законотворчості.

Прикладом більш конкретного підходу є такий перелік стадій

законотворчого процесу: прогнозування та планування законодавства; внесення

пропозицій про зміну закону або підготовку нового; розробка концепції закону

та підготовка законопроєкту; спеціальне та громадське обговорення проєкту

закону; розгляд і прийняття закону; опублікування закону та набрання ним

чинності.

Під суб’єктом законотворчого процесу можна розуміти орган державної

влади, посадову особу або іншу фізичну чи юридичну особу, що має певні права

та/або обов’язки в сфері прогнозування, планування законотворчої діяльності,

розробки, розгляду, прийняття та набуття законами чинності через їх

підписання та оприлюднення, а також оцінки їх ефективності.
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Серцевиною процесу законотворчості є законодавчий процес. На відміну

від законотворчого процесу законодавчий процес чітко регламентований

Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Законодавчий процес - нормативно регламентований порядок послідовно

здійснюваних дій, пов’язаних із поданням до законодавчого органу проєкту

закону, його розглядом (за процедурою трьох читань), прийняттям, набранням

законом чинності через його підписання та оприлюднення, внесенням змін,

припиненням чинності, а також формуванням єдиної системи законодавства

України.

Визначаючи поняття та зміст законотворчого процесу, слід зазначити його

нерозривний зв’язок з поняттям правотворчості, до якого він відноситься як

конкретне до загального.

Правотворчість – це форма державної діяльності, пов’язаної з офіційним

виразом і закріпленням норм права, або правова форма діяльності держави за

участю громадянського суспільства (у передбачених законом випадках),

пов’язана із встановленням (санкціонуванням), зміною, скасуванням

юридичних норм. 

Держава не створює право. Процес правоутворення відбувається у

глибині соціального організму, і держава, по суті, має лише належним чином

оформити ті правові потреби, які склалися у суспільстві. Правотворчість є

процесом створення будь-якої правової норми взагалі, вона виражається у

формуванні, систематизації, прийнятті та оприлюдненні нормативно-правових

актів. 

Так само, як і правотворчість, законотворчість має виконувати завдання

закріплення в законі нових реалій суспільного життя, створення нових бажаних

моделей поведінки людей та впорядкування наявного на сьогодні масиву
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законодавства. Вона є важливою складовою правотворчості, або її видом (і

визначається при цьому як правотворчість вищих представницьких органів –

парламентів, в процесі якої видаються нормативні акти вищої юридичної сили –

закони, що приймаються відповідно до ускладненої процедури).

Процес створення законів певною мірою додержується існуючого зразка

або тих формальних процедур, які встановлені конституційними та

законодавчими (або нормативно-правовими) нормами, правилами, звичаями.

Такі процедурні правила зумовлюють і певною мірою визначають формальні та

матеріальні якості законодавства. Законотворча процедура не тільки гарантує

легітимність законодавства, вона визначає також раціональність законодавчих

рішень. Основу в регулюванні відносин у сфері законотворчого процесу

становить нормативно-правове забезпечення.

Нормативно-правове забезпечення законотворчого процесу  - ц е

врегулювання за допомогою правових норм відносин у сфері пізнання та оцінки

правових потреб суспільства й держави, цілеспрямованої діяльності

компетентних органів із прогнозування, планування, підготовки, обговорення,

прийняття законів, їх оприлюднення та оцінки ефективності.

Метою нормативно-правового забезпечення законотворчості є

структуризація та впорядкування відносин у зазначеній сфері, досягнення

високого рівня її ефективності і, як наслідок, підвищення якості чинного

законодавства в цілому.

Принципи законотворчості
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Правотворча діяльність сучасних цивілізованих держав здійснюється на

базі основних принципів, що представляють її ідейну та організаційну основу,

визначають сутність, характерні риси і загальний напрям цієї діяльності. 

Законотворчий процес (законотворчість) є складовою частиною

правотворчості і, як слід, в значній мірі володіє всіма ознаками останньої.  

В демократичних соціальних правових державах забезпечення прав та

свобод людини є їх вищою метою. В свою чергу, законотворчий процес, як

складова частина правотворчості, є однією з основних функцій держави, що

ґрунтується на певних принципах, дотримання яких є необхідною умовою

демократичного розвитку країни, конституційного гарантування прав і свобод

людини, визнання принципу верховенства права, забезпечення високої якості та

ефективності законотворчого процесу. 

Законотворчий процес (законотворча діяльність, законотворчість) - це

цілеспрямована поступова діяльність, яка складається з взаємообумовлених і

взаємопов’язаних стадій (етапів), і спрямована на врегулювання суспільних

відносин шляхом пізнання та оцінки правових потреб суспільства і держави,

створення системи законодавства. 

Розглядаючи різні підходи, що існують в науковій літературі, щодо

визначення поняття „принципи законотворчості” та визначення самих

принципів можна зазначити наступне: 1) принципи законотворчості певною

мірою відображають принципи правотворчості, оскільки перше поняття має

відношення до другого як конкретне до загального; 2) при певній розбіжності

щодо визначення переліку принципів законотворчості та змістовному

наповненні кожного з них існує спільність підходів щодо цього; 3) будь який

перелік принципів законотворчості не є виключним; 4) самі принципи не є

68



самостійними й самодостатніми, вони перекликаються між собою, доповнюють

один одного та мають невід’ємний взаємозв’язок.  

Принципи (від лат. principium – основа, походження, першопричина) – це

наукова чи моральна основа, основне правило, від якого не відступають,

основоположні вимоги, які у своїй сукупності визначають ідеальну модель. 

Принципи законотворчості можна визначити як основоположні ідеї, певні

положення, що визначені юридичною наукою, які складають, вироблену та

перевірену практикою, систему основних правил законотворчої діяльності.

Вони визначають сутність, характерні ознаки та спрямованість цієї діяльності. 

Принципами законотворчої діяльності є:

Гуманізм: що передбачає закріплення й охорону у законах соціальних

умов, необхідних для здійснення та захисту основних прав людини, прав народу

(нації), усього людства, спрямованість законів на максимальне задоволення

матеріальних та духовних потреб людини.

Законність: прийняття законів уповноваженим на це державним органом,

з дотриманням визначеної процедури, (тобто в порядку і за формою,

встановленими законодавством).

Гласність: відкрите для громадськості, вільне і цільове обговорення

проєктів законодавчих актів, інформування про них населення.

Демократизм: вираження у законах волі більшості населення, врахування

інтересів різних соціальних груп. При цьому до участі у законотворчості

залучаються найширші верстви населення, різноманітні об'єднання громадян. 

Додержання міжнародних стандартів: відповідність положень закону

міжнародним зобов’язанням України.
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Техніко-юридична досконалість: при підготовці тексту закону слід

застосовувати оптимальні, рекомендовані юридичною наукою і випробувані

практикою засоби законодавчої техніки.   

Науковість: вимагає відповідності законів досягнутому рівню розвитку

суспільства, реальним соціальним умовам, закономірностям суспільного життя.

Збереження національної самобутності та інтернаціоналізм: передбачає

вираження і врахування специфічних інтересів кожної нації, народності та

етнічної групи, що проживають на території даної держави; забезпечення їх

участі у законотворчості.

Використання правового досвіду: закон, що розробляється, повинен

спиратися на вже відомий позитивний правовий досвід держав та цивілізацій в

цілому. 

Зв'язок з практикою: як принцип законотворчості виражає завдання

законотворця постійно наглядати за суспільними процесами, орієнтуватися на

практику застосування вже існуючих законів, своєчасно усувати прогалини в

праві, сприймати все найкраще, що пропонується державними органами,

громадськими об’єднаннями.

Моральність: формування у процесі законотворчості правопорядку,

заснованого на суспільно узгоджених нормах поведінки, які не залежать від

субєктивних бажань чи політичної волі окремих осіб, і розрахованого на

досягнення певного рівня моральності суспільства.

Професіоналізм: законотворчість є багатогранним, складним процесом,

який потребує відповідної кваліфікації.

Колегіальність: має важливе значення у законодавчому процесі, оскільки

всі рішення приймаються більшістю голосів, чи то на рівні фракцій, комітетів

або пленарного засідання.
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Політичний плюралізм: означає, що носій будь яких представлених у

парламенті політичних поглядів має право висловити свою думку у

законодавчому процесі.

Законотворчість характеризується органічною єдністю трьох основних

компонентів: пізнання, діяльності і результату, які становлять відносно

завершений цикл законотворчості. Законотворчість як процес відбувається

поступово та може бути розбита на стадії (етапи), які відбивають його

безупинний циклічний характер.

Стадії законотворчого процесу можна визначити як самостійні фази

процедурних дій з формування державної волі або як організаційно

відокремлені комплекси тісно пов’язаних між собою дій, спрямованих на

створення законодавчого акта. Вони характеризуються циклічністю,

послідовністю, тісним взаємозв’язком. 

У широкому розумінні існують стадії передпарламентської,

парламентської та післяпарламентської законотворчості. Прикладом більш

конкретного підходу є такий перелік стадій законотворчого процесу:

прогнозування та планування законодавства; внесення пропозицій про зміну

закону; розробка концепції закону та підготовка законопроєкту; спеціальне та

громадське обговорення проєкту закону; розгляд і прийняття закону;

опублікування закону та набрання ним чинності.

Етап законотворчого процесу можна визначити як комплекс окремих

стадій законотворчого процесу, що має послідовний, цілеспрямований,

динамічний характер. 

Поділ законотворчого процесу на етапи та стадії можна представити

таким чином: 

Перший етап включає такі стадії:
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- прогнозування законотворчої діяльності (вивчення, аналіз суспільних

явищ і процесів, встановлення потреби правової регламентації);

- визначення необхідності законодавчого регулювання (шляхом

обґрунтування неможливості врегулювання даного питання іншими

нормативно-правовими актами);

- прийняття рішення про підготовку законодавчого акта, планування

законотворчої діяльності;

- обґрунтування ідеї, розробка концепції, аналіз майбутнього акта;

- підготовка проєкту законодавчого акта;

- попередній розгляд проєкту, проведення експертизи;

- узгодження проєкту з іншими державними органами;

- громадське обговорення проєкту.

Другий етап передбачає:

- внесення проєкту в порядку законодавчої ініціативи;

- попередній розгляд законопроєкту в комітетах парламенту;

- офіційний розгляд проєкту органом законодавчої влади із додержанням

необхідних процедур (основною вимогою законотворчої діяльності є безумовне

проходження визначеної Конституцією та Регламентом законодавчого органу

відповідної процедури при розгляді та прийнятті проєкту закону).

Третій етап складається з:

- прийняття закону, його оформлення, набуття законом чинності через

його підписання (санкціонування) та опублікування (оприлюднення);

Четвертий етап визначається необхідністю:

- вивчення питання конституційності закону, його тлумачення (при

необхідності);
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- дослідження ефективності дії прийнятого закону (з метою можливого

його корегування, подальшого вивчення існуючих прогалин та виникнення

колізій): проведення моніторингу чинного законодавства та стану

правозастосувальної практики.

Серцевиною процесу законотворчості є законодавчий процес. На відміну

від законотворчого процесу законодавчий процес чітко регламентований

Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Законодавчий процес - нормативно регламентований порядок послідовно

здійснюваних дій, пов’язаних із поданням до законодавчого органу проєкту

закону, його розглядом (за процедурою трьох читань), прийняттям, набранням

законом чинності через його підписання та оприлюднення, внесенням змін,

припиненням чинності, а також формуванням єдиної системи законодавства

України.
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Тема 2.3. Суб’єкти законотворчого процесу. Форми їх участі у

законотворчості

Характерним компонентом законотворчої діяльності як багатопланового

правового явища, яке має наслідком спрямування розвитку всієї правової

системи держави, є участь і взаємодія у ній різних уповноважених органів,

організацій, зацікавлених осіб з метою забезпечення суспільства належним

рівнем законодавчого регулювання. Суб’єкт законотворчого процесу – орган

державної влади, посадова особа або інша фізична чи юридична особа, яка має

певні права та/або обов’язки в сфері прогнозування, планування законотворчої

діяльності, розробки, розгляду, прийняття та набуття законами чинності через їх

підписання та оприлюднення, а також оцінки їх ефективності.

До суб’єктів законотворчого процесу належать: народ при прийнятті

законів референдумом, парламент, суб’єкти права законодавчої ініціативи та

інші учасники, задіяні у законотворчій діяльності на різних її етапах.

 Суб’єктами законотворчого процесу в Україні є

СУБ’ЄКТИ ПРАВА

ЗАКОНОДАВЧОЇ

ІНІЦІАТИВИ

ІНШІ УЧАСНИКИ ЗАКОНОТВОРЧОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Президент 

України;

Верховна Рада України;

народні 

депутати України;

органи виконавчої влади;

Кабінет 

Міністрів України.

органи судової влади;
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органи місцевого самоврядування;
громадяни;
юридичні особи;
об’єднання громадян;
політичні партії;
громадські організації;
наукові установи, дослідницькі центри;
інші.

Як показано, до учасників законотворчої діяльності можна віднести

досить широке коло суб’єктів за рахунок їх причетності не лише до процесу

безпосередньої підготовки та прийняття законів, а й до реалізації державної

політики у визначених сферах суспільного життя в межах прийнятих законів

(органи виконавчої влади), до тлумачення Конституції України (Конституційний

Суд України), його роз’яснення (Міністерство юстиції України, інші органи

виконавчої влади в межах компетенції), до застосування законів (органи судової

та виконавчої влади, органи місцевого самоврядування), що в цілому сприяє

оцінці ефективності законодавства. Остання має вплив на аналіз ситуації в

країні, прогнозування та моделювання її розвитку, чим залучає наукові та

дослідницькі центри, громадські об’єднання до пошуку правових шляхів

вирішення нагальних проблем.

За Конституцією України, державна влада в Україні здійснюється на

засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Єдиним органом

законодавчої влади визначено Верховну Раду України – парламент. 

Парламент – загальнонаціональний представницький орган державної

влади, що діє постійно та головним призначенням якого є здійснення

законотворчості. Верховна Рада діє від імені всього Українського народу та

покликана виражати суверенну волю народу. Вона є первинним органом в

апараті державного управління, оскільки формується безпосередньо в

результаті народного волевиявлення. Отже, це виборний, колегіальний,
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постійно діючий загальнодержавний орган законодавчої влади, що має загальну

компетенцію. В результаті законодавчої діяльності Верховної Ради України

створюється ядро національної правової системи – законодавство держави.

Базовими документами, які закріплюють статус, порядок діяльності та

повноваження Верховної Ради України, є Конституція України, прийнята на

п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (зі змінами, внесеними

законами України) та Закон України «Про Регламент Верховної Ради України),

прийнятий 10 лютого 2010 р. 

Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят

народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного та

прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень

Верховної Ради України становить п’ять років. У процесі своєї діяльності

Верховна Рада України реалізує покладені на неї функції, головними з яких є

такі: законодавча (основна), установча, бюджетна, контрольна.

Ст. 92 Конституції України визначає коло суспільних відносин, які

обов’язково повинні бути врегульовані Верховною Радою України у формі

законів, і водночас не обмежує її право приймати закони з інших питань. Це

право обмежується лише встановленими Конституцією України вимогами щодо

прийняття законів з окремих питань тільки всеукраїнським референдумом. 

Жодний інший орган державної влади не вправі приймати будь-які акти,

що мають однакову із законами юридичну силу. В Україні це є виключною

прерогативою Верховної Ради України.

Роботу Верховної Ради України організовано у формі сесій та засідань.

Рішення Верховної Ради України (у формі закону, постанови, резолюції,

декларації, звернення, заяви тощо) приймаються на її пленарних засіданнях

відкритим поіменним голосуванням (крім випадків, передбачених Регламентом
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Верховної Ради України) більшістю голосів народних депутатів від

конституційного складу Верховної Ради України (крім випадків, передбачених

Конституцією України). 

У Верховній Раді України на партійній основі формуються депутатські

фракції. Парламентські фракції як об’єднання парламентаріїв на основі їх

партійної належності є невід’ємним елементом парламентської структури

практично в усіх демократичних державах. Саме фракція є тією ланкою, яка

перебуваючи в епіцентрі законодавчої роботи, покликана відбивати (найбільш

концентровано та відповідально) інтереси виборців.

За результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій у

Верховній Раді України формується коаліція депутатських фракцій, до складу

якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу

Верховної Ради. Діяльність коаліції здійснюється на основі угоди, яка фіксує

узгоджені політичні позиції депутатських фракцій – її учасників, зокрема

стосовно засад внутрішньої та зовнішньої політики, визначає політичну

спрямованість і принципи діяльності коаліції тощо. Рішення коаліції

приймаються більшістю голосів народних депутатів на її загальних зборах.

Коаліція має визначальний вплив на законодавчий процес, адже її позиція при

голосуванні законопроєктів може бути переважною завдяки більшості голосів її

учасників, необхідної для прийняття рішення Верховною Радою.

Консультативно-дорадчим органом для попередньої підготовки та

розгляду організаційних питань роботи Верховної Ради є Погоджувальна рада

депутатських фракцій, до складу якої входять Голова Верховної Ради України,

Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України, голови

депутатських фракцій з правом ухвального голосу та голови комітетів з правом

дорадчого голосу. Серед повноважень Погоджувальної ради (на засіданнях якої
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мають право бути присутніми народні депутати, суб’єкти права законодавчої

ініціативи, голови тимчасової спеціальної та тимчасової слідчої комісії тощо)

визначено: узгодження плану законопроєктної роботи, ухвалення пропозиції до

проєктів календарного плану та порядку денного роботи сесії, розкладу

пленарних засідань, питання проведення парламентських слухань тощо. Таким

чином, Погоджувальна рада є одним із ключових суб’єктів планування

законодавчої роботи.

Верховна Рада України для здійснення законопроєктної роботи,

підготовки та попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень,

виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з

числа народних депутатів комітети Верховної Ради України, які є її основними

робочими органами. Саме в них концентрується основна політична та

законодавча влада парламенту і відбувається процес ухвалення рішень. Обрання

народних депутатів України до складу комітетів здійснюється на основі

пропозицій депутатських фракцій, внесених із дотриманням квот, визначених

Регламентом Верховної Ради України.

Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної

Ради України визначаються Конституцією України, Законом України “Про

комітети Верховної Ради України”, Регламентом Верховної Ради України тощо.

Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроєктну,

організаційну та контрольну функції.

Законодавством визначаються окремі пов’язані із законотворчою

діяльністю функції, які здійснюють голова комітету, секретар комітету, а також

підкомітети, що створюються із складу комітетів.

Формами роботи комітетів є засідання, слухання в комітетах. За

ініціативою відповідних комітетів або за дорученням Верховної Ради України
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скликаються спільні засідання комітетів. За результатами розгляду питань на

засіданнях комітетів більшістю голосів присутніх приймаються рішення,

висновки або рекомендації.

Для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проєктів

законів та інших актів Верховної Ради України утворюються Тимчасові

спеціальні комісії Верховної Ради України (на правах головного комітету) на

строк повноважень не більше одного року. До комісій входять народні депутати,

які дали на це згоду, з урахуванням принципу пропорційного представництва

депутатських фракцій.

Організаційне, правове, наукове, інформаційне, документальне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності органів Верховної Ради України

здійснюється Апаратом Верховної Ради України.

Суб’єкти права законодавчої ініціативи. Відповідно до статті 93

Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України

належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету

Міністрів України.

Президент є главою держави і виступає від її імені. Президент України є

гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України,

додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Структурно він не належить до жодної із гілок влади, але має значний обсяг

повноважень у сфері виконавчої влади. Президент України обирається

громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права

шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

У сфері законотворчої діяльності серед передбачених Конституцією

України повноважень Президент України: має право законодавчої ініціативи у

Верховній Раді України; визначає невідкладними законопроєкти, які
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розглядаються Верховною Радою позачергово; призначає всеукраїнський

референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156

Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

підписує закони, прийняті Верховною Радою України, протягом п’ятнадцяти

днів після отримання, беручи їх до виконання, та офіційно оприлюднює; має

право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів

про внесення змін до Конституції України) із подальшим поверненням їх на

повторний розгляд Верховної Ради України зі своїми вмотивованими та

сформульованими пропозиціями; зобов’язаний підписати та офіційно

оприлюднити протягом десяти днів закон, прийнятий під час повторного

розгляду Верховною Радою України не менш як двома третинами від її

конституційного складу; звертається з посланнями до народу та із щорічними і

позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і

зовнішнє становище України; представляє державу в міжнародних відносинах,

веде переговори та укладає міжнародні договори України.

Президент України на основі та на виконання Конституції та законів

України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на

території України.

Народним депутатом є обраний відповідно до Виборчого кодексу

України представник Українського народу у Верховній Раді України й

уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати

повноваження, передбачені Конституцією України та законами України, зокрема

Законом України “Про статус народного депутата України” (1992 р.).

Народний депутат бере участь у засіданнях Верховної Ради України; у

роботі депутатських фракцій, комітетів, тимчасових спеціальних і тимчасових

слідчих комісій у Верховній Раді України; у роботі над законопроєктами,

80



іншими актами Верховної Ради України; у парламентських слуханнях; постійно

підтримує зв'язки з виборцями тощо.

Крім права законодавчої ініціативи, до повноважень народних депутатів у

сфері законотворчої діяльності належать: участь у роботі над законопроєктами

у комітетах парламенту; участь в обговоренні та голосуванні законопроєктів на

пленарному засіданні парламенту, а також розробка законопроєктів (останнє

також належить і іншим учасникам законотворчої діяльності).

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів

виконавчої влади. Особливість української моделі організації виконавчої влади

полягає в тому, що повноваження, які має виконувати голова виконавчої влади,

поділені між Президентом і Кабінетом Міністрів. Роль Прем'єр-міністра

зводиться до формування програми діяльності уряду (затверджує Верховна

Рада) і керівництва Кабінетом Міністрів України. До складу Кабінету Міністрів

України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-

прем'єр-міністри, міністри. Робочими органами Кабінету Міністрів є Урядові

комітети.

Організація, повноваження та порядок діяльності Кабінету Міністрів

України визначаються Конституцією, Законом України “Про Кабінет Міністрів

України”, Регламентом Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-

правовими актами.

У сфері законотворчості Кабінет Міністрів України відповідно до

Конституції України: має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді

України; розробляє загальнодержавні програми економічного, науково-

технічного, соціального і культурного розвитку України; розробляє проєкт

закону про Державний бюджет України, що є одночасно його правом і

обов’язком, має виключне право на внесення проєкту закону про Державний
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бюджет України на розгляд Верховної Ради України; вносить до Верховної Ради

України проєкт закону про надання згоди на обов’язковість міжнародних

договорів України.

Кабінет Міністрів бере в установленому порядку участь у законодавчій

діяльності Верховної Ради України, а також у реалізації Президентом України

права законодавчої ініціативи. Головним розробником законопроєктів, що

вносяться Президентом України та Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної

Ради України (крім проєктів, щодо яких законами та актами Президента

України встановлено інший порядок розроблення), відповідно до Указу

Президента України від 26. 11. 2003 р. №1348 “Про поліпшення організації

законопроєктної діяльності” є Міністерство юстиції України.

 Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний

Суд України. Його завданням є гарантування верховенства Конституції України

як Основного Закону держави на всій території України. Організація,

повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду України

визначаються Конституцією України та Законом України “Про Конституційний

Суд України” від 13 липня 2017 року. 

Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах

щодо: 1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради

України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових

актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 2) відповідності

Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих

міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання

згоди на їх обов'язковість; 3) додержання конституційної процедури

розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в
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порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції

України; 4) офіційного тлумачення Конституції України.

Активними суб’єктами законотворчого процесу в демократичних країнах

виступають громадяни, адже правова держава та громадянське суспільство

передбачають утвердження правових взаємовідносин між владою та

громадянами, які є, зрештою, основними законотворцями і водночас суб'єктами

права. Конституція України закріплює у статті 5 положення, згідно з яким

“носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи

місцевого самоврядування.”

Формами  участі громадян у законотворчій діяльності можуть бути:

прийняття законів шляхом референдуму; можливість ініціювання проведення

всеукраїнського референдуму за народною ініціативою; входження

представників громадських об’єднань до складу робочих груп із розробки

окремих законопроєктів, що становлять особливий інтерес для діяльності

відповідного об’єднання; участь у парламентських слуханнях; проведення

незалежних експертиз; участь у всеукраїнських опитуваннях з важливих питань

загальнодержавного значення; розробка проєктів законів.

Правосвідомість та правова культура учасників законотворчості

Правова культура, її високий рівень є неодмінною умовою формування

правової держави, громадянського суспільства, здійснення суспільно-правової

реформи, утвердження верховенства права в усіх сферах соціального буття,

свободи, різноманітних способів і форм реалізації правового статусу особи. 
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Під правовою культурою в загальній теорії права розуміють „якісний стан

правового життя суспільства, який характеризується досягнутим рівнем

розвитку правової свідомості, юридичної науки, системи законодавства”,

розвитком правової освіти та правозастосовної діяльності, а також ступенем

гарантованості основних прав і свобод людини та взаємної відповідальності

держави і громадянина.

Правова культура особи - це обумовлена правовою культурою

суспільства властивість, що характеризується повагою до права, достатнім

знанням змісту його норм та вмінням їх застосовувати, а також правомірною

поведінкою. 

Правова культура особи є завершальним елементом правової культури

суспільства.

Правова культура суспільства як суцільне явище складається з таких

елементів, як права, правовідносини, права та обов'язки, що становлять зміст

правовідносин; правосвідомість, завдяки якій правова культура проникає у

свідомість людини або соціальної групи; законність та правопорядок.

Правова культура має складну структуру, яка, в свою чергу, має елементи

загальної духовної культури та світової правової культури. Складовою світової

правової культури є правова культура суспільства, рівень якої визначають стан

правової та загальної культури народу, законотворчого процесу, якість

законодавства, рівень правової захищеності особи тощо.

Виділяються такі структурно-складові рівні правової культури, як

побутовий, професійний, теоретичний.
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Ознакою правової культури є визнання норм і цінностей права. Право в

свою чергу здійснює безпосереднє регулювання стосунків людей не тільки

через категорії прав, свобод та обов'язків. Останні являють собою зафіксовані у

нормах права взірці поведінки людини, з якими вона зіставляє свої дії або

вчинки та відповідно до яких оцінює їх. Це дає змогу визначити правову

культуру суспільства як суцільне явище, що складається з таких елементів, як

права, правовідносини, права та обов'язки, що становлять зміст правовідносин;

правосвідомість, завдяки якій правова культура проникає у свідомість людини

або соціальної групи; законність та правопорядок.

Регулятивний потенціал впливу правової культури на упорядкування

суспільних відносин реалізується через дві основні складові: перша - це

регулятивний потенціал права як основи правової культури та пов'язаних із ним

явищ: правової діяльності, правовідносин, законності та правопорядку та ін.;

друга - це регулятивний потенціал правосвідомості.

У теорії права поняття правосвідомості формується як вид (форма)

суспільної свідомості, що містить сукупність поглядів, почуттів, емоцій, ідей,

теорій та уявлень, які характеризують ставлення людини, соціальних груп і

суспільства в цілому до чинного чи бажаного права та діяльності, пов’язаної з

ним.

Взаємозв’язок права та правосвідомості виражається в такому: право

потребує правосвідомість щоб діяти; правосвідомості право необхідно, щоб

надати предметові оцінку та соціальну справедливість. 

Структурними елементами правосвідомості є правова ідеологія та правова

психологія.
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Правова ідеологія – це систематизоване наукове вираження правових

поглядів, принципів, вимог, ідей соціальної групи, суспільства.

Правова психологія – це сукупність правових уявлень, бажань, почуттів,

настроїв особистості, соціальної групи, суспільства. 

За суб’єктами правова свідомість поділяється на індивідуальну, групову та

суспільну.

Індивідуальна правова свідомість притаманна конкретній особистості,

групова – соціальній групі, громадським об’єднанням, партіям та ін. Суспільна

правова свідомість відбиває правові погляди та стосунки більшості суспільства.

Теорія права виділяє три рівня правосвідомості: емпірична (повсякденна),

теоретична (наукова) та професійна.

Емпірична (повсякденна) правосвідомість формується під впливом

конкретних умов життя, особистого життєвого досвіду, правової

інформованості та відображає безпосередньо сприймані конкретні правові

явища.

Теоретична (наукова) правосвідомість формується на підставі правових

узагальнень, досліджень соціально-правової дійсності та ін.

Професійна правосвідомість формується на підставі кваліфіковано

обґрунтованих суджень, висновків, закономірностей, вміння застосовувати

право.

Питання участі громадян у законотворчій діяльності

Участь громадськості у законотворчому процесі є однією із

фундаментальних засад демократії, оскільки означає співучасть у прийнятті

владних рішень в державі. В “Юридичній енциклопедії” під громадськістю
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розуміється соціально активна частина суспільства, яка на добровільних засадах

бере участь у суспільно-політичному житті країни. Громадськість як

безпосередньо, так і через різноманітні об’єднання громадян, порядок роботи

яких регулюється Законом України “Про громадські об’єднання”.

Демократія є ефективною тоді, коли громадяни мають можливість

впливати на процес вироблення та реалізації державної політики, здійснювати

конституційні гарантії прáва на участь в управлінні державними справами.

Відповідно до ст. 5 Конституції України народ є носієм суверенітету і єдиним

джерелом влади в Україні. Конституцією України гарантовано право кожного

громадянина на участь в управлінні державними справами, що, серед, іншого

передбачає можливість брати участь у створенні законів. 

Принцип демократизму є одним з основних начал, на яких базується

законотворча діяльність, і означає обов’язковість виразу в законах волі народу,

його інтересів, передбачає широке обговорення законопроєктів, участь в

обговоренні представників громадськості, різних соціальних прошарків і груп.

Для держави це означає можливість створення ефективних законів, що

виражають інтереси громадськості.

Створення належної правової системи, яка б забезпечувала ефективну

участь громадськості у законодавчому процесі є неможливим без окреслення

чіткої системи такої участі та комплексного уявлення про її форми.

Формами участі є:

- ті, що мають петиційний характер (передбачають звернення громадян

або їх об’єднань (як формальних, так і неформальних) з метою впливу на

законодавчий процес):

 звернення громадян у письмовій та усній формі, які містять законодавчі 

пропозиції;
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 проведення громадських акцій з метою вплинути на законодавчий процес;
 лобістська діяльність;
 власне консультаційні форми (характеризуються наявністю бажання з

боку державних органів з’ясувати та врахувати у ході вироблення

державної політики думку громадськості):
 діяльність спеціальних консультативно-дорадчих органів (робочі групи,

громадські ради тощо);

 публічні громадські обговорення (проведення парламентських,

комітетських та інші громадських слухань, конференцій, семінарів,

форумів, круглих столів, зборів, зустрічей з громадськістю, громадських

приймалень, підготовка теле- або радіодебатів, дискусій, діалогів,

інтерв’ю та інших передач теле- і радіомовлення, телефонних “гарячих

ліній”, використання засобів електронного врядування);

 вивчення громадської думки (проведення плебісцитів, проведення

соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування,

контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи), запровадження

спеціальних рубрик у друкованих та електронних засобах масової

інформації, проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю,

інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні для визначення позиції

різних соціальних груп, опрацювання та узагальнення висловлених у

зверненнях громадян зауважень і пропозицій, проведення аналізу цільової

інформації, що надходить до спеціальних скриньок тощо).
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Модуль 3.  Законопроєктування

Тема 3.1. Попередня підготовка до написання законопроєкту

Норма права
Загальним правилом є те, що закони створюються для того, щоб

сформулювати у їх тексті необхідні для правового регулювання відповідних
питань норми права.

Норма права – загальнообов’язкове, формально визначене, встановлене
чи санкціоноване державою (народом) правило поведінки, що забезпечує
регулятивний вплив держави на суспільство шляхом надання суб’єктам певних
прав та покладення обов’язків, охороняється та гарантується державою
можливістю примусового впливу. Основною функцією правової норми є вплив
на поведінку людей, інших суб'єктів правових відносин.

Основною функцією правової норми є вплив на поведінку людей, інших
суб'єктів правових відносин. Тому, перш за все, в нормі міститься наказ. Проте,
кожному обов'язку неодмінно кореспондує право (вимога). Тобто, правова
норма має двосторонній характер, бо, встановлюючи обов'язки, вона,
одночасно, надає і повноваження.

Ознаки правової норми: 
– державно-владне, загальнообов'язкове веління. Вимога правової норми

підлягає виконанню, незалежно від ставлення до неї суб'єктів правовідносин,
виконання чи невиконання її не може бути предметом обговорення чи оцінки з
точки зору доцільності чи раціональності; 

– правило поведінки суб'єктів, яке формулюється у вигляді прав і
обов'язків. У правовій нормі закріплюються й санкції, що застосовуються у
випадку порушення вимог норми; 

– правило поведінки загального характеру. Закріплене у правовій нормі
правило поведінки: адресоване не конкретному суб'єктові, а колу
неперсоніфікованих суб'єктів, які стають учасником відносин, які
регламентуються даною нормою права; регулює групу кількісно невизначених
суспільних відносин;
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– правило поведінки, що набуває і втрачає свою обов'язковість у
встановленому порядку. Норма права може бути видана і скасована тільки
компетентним державним органом і за певною встановленою процедурою.
Після видання норма права діє у часі безперервно аж до її відміни у
встановленому порядку. Крім того, вона не вичерпує свою обов'язковість
певною кількістю застосувань.

Норми права можна поділити на види за такими критеріями:
за предметом правового регулювання,
за методом правового регулювання,
за ступенем категоричності приписів норм,
за юридичною силою
за ступенем визначеності прав і обов’язків суб’єктів та ін. 
Логічна структура норми права складається з гіпотези, диспозиції та

санкції, що знаходяться у певних зв’язках між собою.
Гіпотеза – це частина норми права, в якій визначаються певні обставини,

при настанні яких слід керуватися нормою права. Ці обставини охоплюються
поняттям юридичні факти. Призначення гіпотези - визначити сферу і межі
регулятивної дії диспозиції правової норми. Гіпотеза відповідає на питання:
коли? де? в якому випадку? за якої умови? 

Диспозиція – це частина норми права, що визначає зміст прав та
обов’язків суб’єктів, які реалізуються при настанні умов, передбачених
гіпотезою. Це - центральна, основна частина правової норми, яка, власне,
вказує, описує дозволену (можливу), обов'язкову (необхідну) або заборонену
(неприпустиму) поведінку суб'єкта.

Санкція – це частина норми права, що визначає негативні наслідки, які
настають при невиконанні правил, встановлених нормою. Завдання санкції -
забезпечувати здійсненість диспозиції правової норми.

В юридичній літературі існують різні думки стосовно розміщення норм у
статтях закону. Практика свідчить, що у цьому сенсі можливі різні варіанти: як
існування норм, що складаються не з всіх елементів, наявність різних елементів
однієї норми в різних статтях, кількох норм в одній статті, так і вміщення
окремих елементів різних норм до однієї статті.
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Прогалини у праві та юридичні колізії: способи їх подолання

Прогалина у праві – це повна або часткова відсутність у чинних
нормативно-правових актах необхідних юридичних норм.

Прогалина у законі – це повна або часткова відсутність необхідних
юридичних норм у даному законі.

Прогалина може існувати у двох видах: у вигляді повної відсутності
регулювання питання та у вигляді неповного врегулювання.

Усунення прогалин має місце у процесі правотворчості шляхом
прийняття нових норм права, внесення змін і доповнень до чинних
нормативно-правових актів. Подолання прогалин можливе під час
правозастосовчого процесу за допомогою застосування аналогії, що є більш
оперативним способом. Проте рішення, прийняті на підставі аналогії права
або аналогії закону, не можуть відігравати роль норми права, яка
застосовується для всіх. Воно стосується лише даного конкретного випадку.

Ефективність правового регулювання суспільних відносин залежить від 
несуперечності законодавства та наявності механізмів подолання колізій, що 
виникають між правовими приписами.

Юридичні колізії – це протиріччя один одному формально діючих
правових актів, що регулюють ті самі суспільні відносини. Норма, що вирішує
колізії між правовими актами даної держави або між законами різних держав
називається колізійною нормою права.
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Ідея законопроєкту

Закон - це державний нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що
регулює найбільш важливі суспільні відносини шляхом встановлення
загальнообов’язкових правил поведінки суб’єктів цих відносин.

Потрібно завжди пам’ятати, що закон регулює суспільні відносини, а не
вирішує конкретне питання для конкретної фізичної чи юридичної особи. Суть
законотворочості полягає в тому що, законопроєкти повинні розроблятись та
прийматись як закони лише тоді, коли певна проблема не може бути вирішена в
жодний інший спосіб.

Таким чином, ідея та її опрацювання як початкова стадія формування
законопроєкту, передбачає обґрунтування того, що проблема може бути
вирішена лише законодавчим шляхом. При цьому, для розробки ефективного
закону потрібно чітко розуміти, яка поведінка буде бажаною і за допомогою
яких правових засобів та інструментів закон може її стимулювати.
Для формування ідеї можливого законопроєкту потрібно мати вичерпні,
ствердні відповіді на такі запитання:

 1) яка проблема/недоліки існують в суспільних відносинах і (або)
правовому регулюванні у сфері;

 2) які причини виникнення проблеми;
 3) які наслідки можуть настати, чи може бути більше погіршення

проблеми, чи може зникнути з  часом в проблема державного втручання;
4) чи підлягають дані відносини обов'язковому врегулюванню у вигляді

закону; чи вони можуть  бути врегульовані підзаконними нормативними актами;
5) чому проблема повинна бути врегульована саме зараз.

Після цього, кожну ідею потенційного законодавчого регулювання потрібно
оцінити через призму критеріїв, що дозволяють виділити закон як особливу
категорію нормативно-правових актів, а саме:
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- питання, які передбачається вирішити в законі, належать відповідно
до статті 92 Конституції України до питань, що визначаються виключно
законами України;

- відносини, що мають бути врегульовані, є стабільними та важливими у
суспільстві;

- чітко визначити необхідність прийняття закону та цілі, що мають бути
досягнуті з його прийняттям, а саме - можливі наслідки дії майбутнього закону:
економічні, політичні, соціальні тощо

Варто мати на увазі, що навіть якщо ідея законопроєкту є політично
привабливою, враховуючи кількість стадій законодавчого процесу та предметну
суспільну увагу до законотворчої діяльності парламенту, закон всеодно не має
великих шансів на ухвалення у разі недотримання вищезазначених кроків.

Натомість, у разі якщо ідея опрацьована та позитивно оцінена, доцільним
є перехід до наступної стадії законотворчої діяльності - підготовки концепції
законопроєкту як «ідейної» моделі майбутнього законодавчого акта.
 

Концепція як необхідний етап законотворчості  
Концепція законопроєкту – самостійний етап законотворчості, що являє

собою викладення розгорнутого обґрунтування необхідності підготовки та
прийняття конкретного закону.

Концепція слугує визначенню цілей створення закону (вирішення певних
проблем, правове регулювання відносин, які потребують такого регулювання,
скасування наявних прогалин у праві, протиріч, великої кількості актів з одного
й того ж питання) - аргументів, що свідчать про необхідність вдосконалення
системи законодавства.

Робота над концепцією законодавчого акта передбачає формулювання
основної мети законотворчого регулювання, яка буде визначати подальшу
законотворчу діяльність, пошук оптимального рішення серед різних варіантів
рішень проблемної ситуації.

Ефективність конкретного закону суттєво залежить від якості концепції
закону, оскільки помилкова концепція закону може не тільки не призвести до
очікуваного результату нормативного правового регулювання конкретних

102

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4537


суспільних відносин, а й спричинити більш негативні наслідки у правовому
регулюванні.

Підготовка концепції є завжди доцільною, оскільки кожен закон має
власний предмет правового регулювання, а також прийняття кожного закону
тягне наслідки його дії: економічні, політичні, соціальні тощо. Очевидно, що
різні за змістом та розміром законопроєкти вимагають, відповідно, різних
концепцій. Саме тому, концепція законопроєкту повинна готувать під час
розробки кожного законопроєкту, навіть невеликого за змістом. Разом з тим, для
великих, важливих законопроєктів необхідною є підготовка більш об’ємних
концепцій. 

О т ж е , концепція закону (лат. conceptio - сукупність, система) є
аналітичною нормативною моделлю з варіантами правової поведінки,
приблизною структурою законопроєкту, можливими наслідками та оцінкою
ефективної дії закону. Схематично роботу над концепцією закону можна
представити так: починаючи роботу над проєктом закону, важливо обґрунтувати
необхідність і доцільність його розробки, а саме:

- дослідити наявність проблеми, що потребує вирішення шляхом
прийняття закону;

- обґрунтувати необхідність прийняття конкретного закону;
- визначити сутність і мету передбачуваного законодавчого регулювання,

надати характеристику предмета і цілей майбутнього закону;
- проаналізувати чинне законодавство у даній сфері правового

регулювання, ознайомитися з практикою його застосування;
- розглянути причини та умови достатньо ефективної дії норм, які

належить скасувати або вдосконалити;
- узагальнити пропозиції вчених, представників державних установ,

громадян та громадських об’єднань щодо поліпшення, зміни
нормативно-правового регулювання у сфері предмета проєктованого
закону, відповідні статистичні дані;

- проаналізувати передовий зарубіжний законотворчий досвід;
- розглянути загальновизнані норми і принципи міжнародного права, що

діють у сфері предмета проєктованого закону;
- оцінити ступінь відповідності законопроєкту основним положенням

законодавства Європейського Союзу, у разі його належності за
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предметом правового регулювання до пріоритетних сфер адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

- спрогнозувати можливі наслідки дії майбутнього закону (економічні,
політичні, соціальні, правові, екологічні, демографічні тощо);

- визначити обсяг матеріальних, фінансових та інших ресурсів,
необхідних для реалізації майбутнього закону;

- навести основні положення і варіанти рішень;
- визначити надати орієнтовну структуру закону.

Структура та значення концепції майбутнього законопроєкту.

Наразі, допоки відсутнє нормативне закріплення обов’язковості розробки
концепцій законопроєктів, відповідно також існує вакуум єдиного правового
регулювання її структури та елементів.

Наприклад, згідно параграфів § 68, 69 Регламенту Кабінету Міністрів
України концепція закону базується на оптимальному варіанті розв’язання
проблеми та містить такі розділи:

 проблема, яка потребує розв’язання; 

 мета і строки реалізації пропозиції; 

 шляхи і засоби розв’язання проблеми; 

 очікувані результати; 

 обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів та джерела
фінансування.

Однак, оптимально-можливу орієнтовну структуру концепції
законопроєкту можливо ще розширити та додатково передбачити такі розділи:

 відповідність обраного способу правового регулювання вимогам
міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України;

104



 матеріали аналізу правозастосовчої практики, національного та
міжнародного досвіду, результатів статистичних, соціологічних,
політологічних досліджень, пропозиції науковців; 

 структура та орієнтовні положення законопроєкту;

 аналіз соціальних, економічних, фінансових, політичних та інших
наслідків прийняття закону;

 опис запропонованих заходів для впровадження закону - перелік заходів,
що мають бути здійснені для впровадження рекомендованого рішення
(перелік нормативно-правових актів, які потрібно прийняти, змінити
скасувати; організаційних та адміністративних заходів, питання
інституційного та кадрового забезпечення).

Концепція може бути дороговказом як для розробки майбутнього
законопроєкту, так і для ухвалення майбутнього закону. По-перше, грунтовно
розроблена концепція стане основою для законопроєкту та супровідних
матеріалів, фактично її зміст переноситься у зазначені документи. По-друге,
концепція відповідатиме на абсолютну більшість запитань, що виникатимуть
під час розгляду законопроєкту та демонструватиме якість підготовки
законопроєкту. Найголовніше, оскільки положення належно підготовленої
концепції чітко показують, що для вирішення проблеми обрано правильний
спосіб регулювання, що має наслідком зменшення концептуальних заперечень
та критики під час розгляду законопроєкту парламентом. Тому, доцільно під час
реєстрації законопроєкту клопотати перед Апаратом парламенту про
розміщення на офіційній сторінці законопроєкту підготовленої концепції, яка
буде джерелом необхідної інформації про законопроєкт для усіх зацікавлених
сторін та сприятиме правильному розумінню його положень.
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Тема 3.2 Предмет регулювання та структура законопроєкту

Викладення предмету регулювання законопроєкту, узгодження із
чинними законодавчими актами.

Перш ніж приступити до написання проєкту закону, слід визначити
предмет його регулювання. Предмет правового регулювання — це сукупність
якісно однорідних суспільних відносин, урегульованих нормами права. Він
вказує, на яку групу суспільних відносин спрямований вплив норм права.

Законопроєкт повинен містити чітко визначений предмет правового
регулювання і обмежуватися тільки одним предметом правового регулювання.

У разі, коли в законі є норми, що належать до більш ніж одного
предмету правового регулювання, вони не можуть встановлювати інші правила,
ніж ті, що визначені іншими законами. 

Неправомірно включати до галузевого закону норми, які не є його
предметом, або ті, що кодифіковані та розміщені в кодексах. У цьому випадку
застосовується відсилочна (бланкетна) норма до того чи іншого закону
(кодексу). У разі якщо в законі необхідно передбачити адміністративну чи
кримінальну відповідальність, можливим є лише застосовування відсилочних
норм до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні
правопорушення. 

Необхідно також вивчити міжнародні договори України, що стосуються
теми законопроєкту. При цьому слід враховувати вимоги статті 9 Конституції
України, згідно з якою чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства
України.
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З метою взаємного узгодження законопроєкту із чинними законами та
уникнення суперечностей слід проаналізувати все чинне законодавство,
особливо вимоги, що містяться в податкових, бюджетних законах тощо, а також
визначити місце закону в загальній системі законодавства, галузі.

Аналізувати чинне законодавство необхідно з урахуванням рішень
Конституційного Суду України у справах щодо конституційності законів з
питань, що належать до предмета правового регулювання майбутнього закону.

Під час розробки законопроєктів варто також враховувати положення
Закону України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу” від 18 березня 2004 року №
1629-IV та ратифікованої Верховною Радою України 16 вересня 2014
року Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншого боку, зважаючи на їхнє значення для реалізації
проголошеного Україною курсу на європейську інтеграцію. У разі виявлення
протиріч положень законопроєкту з вимогами цих документів їх необхідно
привести у відповідність із Угодою, крім тих випадків, що передбачені самою
Угодою.

Структура законопроєкту

Структура законопроєкту повинна забезпечувати послідовне логічне
викладення нормативного матеріалу, його доступність для огляду та тим самим
сприяти правильному його розумінню, а відтак, і застосуванню. 

Законопроєкт складається з таких структурних елементів:
1) назва;

Назва закону - невід’ємний елемент тексту закону, його найменування, яке
відображає зміст та предмет регулювання закону і здійснює інформативно-
орієнтаційну функцію.
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Кожен законопроєкт має назву, що має бути лаконічною та є складовою
частиною офіційного тексту закону. У назві закону стисло (в кількох словах)
викладається зміст закону. Для цього використовуються інформативні поняття,
які дозволяють розпізнати предмет, що регулюється цим законом.   

Визначення предмета  правового  регулювання  законопроєкту  в його
назві може бути:

 пояснюючим і починатися із слова "Про".  Наприклад,  Закон України
"Про  підприємство";

 предметним,  коли  законопроєкт  має  вичерпно  регулювати широку
сферу правового регулювання.  Наприклад: Кодекс законів про працю
України, Кримінальний кодекс України, Митний кодекс України;
 у разі коли законопроєкт встановлюватиме загальні  правила

регулювання,  на  основі  яких будуть розроблятись та ухвалюватись інші акти,
назва  законопроєкту  може  починатись  із  слів  "Про засади"   або  "Основи".
Наприклад,  Закон  України  «Про  засади соціальної  захищеності  інвалідів»,
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».

2) преамбула (якщо цього вимагає зміст закону);
У разі якщо треба особливо наголосити на мотивах законодавця,

історичному контексті чи інших обставинах, які слугують причиною прийняття
закону та/або мають братися до уваги в подальшому правозастосуванні чи
тлумаченні змісту закону для розуміння завдань, які ставить перед собою
законодавець, та обраних ним у законі способів їх досягнення, на початку
законопроєкту розміщується преамбула. 

Преамбула  закону  не  повинна дублювати зміст інших структурних
елементів проєкту та не може містити нормативних приписів.  Преамбула  є
невід'ємною частиною і не нумерується.

3) основна частина закону - розділи, глави, статті, частини статей,
пункти, підпункти;

На початку законопроєкту розташовуються норми загального характеру,
що встановлюють принципи правового регулювання і містять правила, які
повинні враховуватися при застосуванні наступних нормативних вказівок.

108



Далі в законопроєкті розміщуються норми, згруповані з окремих питань,
що стосуються того або іншого аспекту правового регулювання.

Потім викладаються додаткові положення, які стосуються всіх або кількох
питань, що належать до сфери регулювання цього закону. Мається на увазі,
наприклад, відповідальність за порушення цього закону, розгляд спорів тощо.

Структура законопроєкту залежить від його обсягу і змісту. Великі
законопроєкти поділяються на розділи (глави). При цьому нормативні
положення загального характеру зазвичай об’єднуються в розділ, який
іменується “Загальні положення”. В окремі розділи об’єднуються нормативні
положення, які стосуються одного правового інституту або питання. При цьому
не слід допускати протиріч між загальними і конкретними  положеннями
проєкту.

Нумерація розділів, глав і статей є наскрізною відповідно до порядкового
номера, що не змінюється при внесенні змін до закону. Розділи, як правило,
нумеруються римськими цифрами.

Законопроєкт поділяється на статті - предметно відокремлені та означені
назвою структурні одиниці закону. Статті закону поділяються на частини.
Частина статті може складатися з одного або декількох речень та в сукупності
має містити один логічно завершений аспект регулювання, що відноситься до
предмета статті. З метою кращого структурування нормативного матеріалу, що
передбачає варіантність або перелік, частина статті може включати в себе
пункти і підпункти. Як виняток, частина статті може містити абзаци. Однак не
варто застосовувати абзаци після використання в частині пунктів, оскільки
такий підхід може ускладнити у майбутньому посилання на правову норму,
викладену в абзаці. Нумерація статей та їх частин здійснюється арабськими
цифрами. При цьому частина статті не може вважатися пунктом статті. Частина
статті - це завжди правова норма, а пункт - лише окремий елемент цієї норми.
Пункти послідовно нумеруються арабськими цифрами або буквами
українського алфавіту. Примітки до статей допускаються у виняткових
випадках, якщо відповідне положення не можна викласти в тексті статті без
порушення цілісності його змісту.

1)прикінцеві положення;

109



У прикінцевих положеннях законопроєкту зазначається:

1. Термін набрання чинності законом. Якщо не передбачається
встановлення такого терміну, то закон набере чинності через 10 днів з дня його
офіційного оприлюднення. Закон може встановлювати будь-який строк
набрання чинності, однак цей строк не може передувати дню його
опублікування (стаття 94 Конституції України). 

2. Встановлення терміну, протягом якого Кабінет Міністрів України має
забезпечити прийняття нових та приведення у відповідність із законом чинних
підзаконних актів органів виконавчої влади.

 Наприклад, Закон України “Про внесення зміни до статті 37 Закону
України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб”:

“II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Встановити, що особи, яким раніше призначено пенсію в разі втрати
годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають право на
перерахунок пенсії з урахуванням положень цього Закону.

Якщо внаслідок перерахунку за нормою цього Закону розмір пенсії або
виплачуваної її частини зменшується, пенсія виплачується в раніше
встановленому розмірі.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом забезпечити проведення перерахунку раніше призначених
пенсій відповідно до пункту 2 цього розділу”.

2) перехідні положення (у разі необхідності);
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Перехідні положення законопроєкту застосовуються, у разі якщо потрібно
врегулювати відносини, пов’язані з переходом від існуючого правового
регулювання до бажаного, того, яке має запроваджуватися з прийняттям нового
закону. При цьому перехідні положення повинні узгоджуватися з приписами
прикінцевих положень, що стосуються особливостей набрання чинності
законом чи окремими його нормами. Норми тимчасового та локального
характеру, якщо вони присутні в законі, також включаються до перехідних
положень законопроєкту. Перехідні положення не можуть міститися в
законопроєктах про внесення змін до інших законів чи про визнання законів
такими, що втратили чинність. У разі необхідності врегулювання питань, що
мають вирішуватися у перехідних положеннях, відповідні зміни повинні
вноситися до основного закону (законів).

Наприклад, у р о з д і л і X V “Перехідні положення” Конституції
України містяться норми, що регулюють правовідносини інакше, ніж це
передбачено Конституцію України, до прийняття законів “Про Конституційний
Суд України”, “Про прокуратуру”, з питань досудового слідства тощо.

6) перелік додатків (якщо вони є).

Законопроєкти можуть мати додатки, які містять таблиці, графіки, тарифи
тощо. Якщо законопроєкт має декілька додатків, то вони послідовно
нумеруються арабськими цифрами.

У додатках розміщуються тільки ті положення закону, які неможливо
викласти у стандартній формі статті законодавчого акта, проте вони повинні
бути врегульовані на рівні закону.

Юридична сила як додатків, так і самого законодавчого акта однакова.
Наприклад, у законах про Державний бюджет України є формулювання
“додатки до цього Закону є його невід’ємною частиною”.

 

Кодекси - oсобливості струкури.

Специфіка структури кодексів, як правило, зумовлена великим обсягом
нормативного матеріалу, що зазнає систематизації.
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Кодифікований законодавчий акт може складатися з загальної і особливої
частин (рідше, - у разі великого обсягу кодексу, – з книг).

Загальна частина кодифікованого акта містить:
а) завдання, принципи, нормативні узагальнення, визначення понять,

основні інститути;
б) інші загальні нормативні положення, що характеризуються високим

ступенем узагальнення і стабільності та становлять правову основу
застосування норм особливої частини.

Особлива частина кодифікованого акта містить:
а) конкретні правила поведінки суб’єктів відповідних правовідносин;

б) визначення виду і міри негативних наслідків недотримання цих
правил (зокрема юридичної відповідальності). 

Експертиза законопроєктів

Іноді, найчастіше за бажанням суб’єкта законодавчої ініціативи,
проєкт закону може підлягати експертизі – його науково-практичному,
системному, всебічному узагальненому аналізу. Метою цього аналізу є
забезпечення якості й обґрунтованості проєкту закону, своєчасності його
прийняття, виявлення можливих позитивних і негативних наслідків його дії.

Завданням експертизи є: об’єктивний всебічний розгляд проєкту;
перевірка відповідності проєкту вимогам і нормам чинних законів, правилам
законодавчої техніки; оцінка відповідності проєкту сучасному рівню наукових
знань, соціальній і економічній доцільності; аналіз рівня використання наукових
досліджень, світового досвіду; прогнозування соціально-економічних, правових
та інших наслідків реалізації закону; підготовка обґрунтованих експертних
висновків.

Законопроєкти підлягають таким видам експертизи:
правовій (юридичній) - об’єктивне і повне дослідження поданого на

розгляд експертів законопроєкту відповідно до предмета експертизи виходячи із
загальносуспільних та загальнодержавних інтересів, засад побудови правової
системи; відповідності конституційному обов’язку держави щодо утвердження і
забезпечення прав і свобод людини;
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юридико-технічній (як важливому елементу правової експертизи) -
оцінка відповідності законопроєкту його концепції, визначення відповідності
проєкту закону вимогам законодавчої техніки;

мовно-термінологічній (у тому числі логіко-семантичній) та
коректорській експертизі - вивчення питань відповідності вимогам ясності
викладення тексту акта, чіткості правового понятійного апарату, внутрішньої
узгодженості законопроєкту, ґрунтовності та логічної послідовності викладення
(форма, структура), обґрунтованості принципових розбіжностей,
передбачувальних рішень, перевірка стилістики, граматики;

експертизі законопроєктів на відповідність положенням законодавства
ЄС - оцінка відповідності положень законопроєктів, що належать до
пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС,
основним правовим нормам ЄС та вимогам Угоди про партнерство та
співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною;

кримінологічній (у тому числі корупціогенній) - проведення дослідження
та оцінки проєктів законодавчих актів на основі науково обґрунтованої
методики з використанням кримінологічних знань щодо запобігання
злочинності. Виявлення положень, реалізація яких може посилювати дію
причин та умов, що призводять до вчинення злочинів, або послаблювати
соціальні засоби, спрямовані на усунення таких причин та умов. Прогнозування
можливих негативних наслідків щодо посилення криміногенних чинників у разі
реалізації положень проєкту закону;

фінансово-економічній - оцінка, на основі підготовленого фінансово-
економічного обґрунтування (розрахунку необхідних асигнувань на реалізацію
закону із зазначенням конкретних витрат і джерел їх покриття), достатності
фінансово-економічних розрахунків реалізації закону, їх повнота,
реалістичність, із зазначенням джерел та обсягів фінансування виконання
закону.

Законопроєкти також можуть підлягати таким видам експертизи:
науковій правовій (з метою встановлення рівня відповідності

законопроєкту загальновизнаним принципам і ідеям правотворчості, які
склалися у вітчизняній та світовій правотворчій діяльності),
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соціально-правовій - особлива форма дослідження ролі людини у
правовому прогресі, у суспільних відносинах, які регулюватимуться проєктом.
Забезпечення системного правового регулювання рівних можливостей особи в
суспільному житті – політичній, економічній, гуманітарній сферах тощо.
Специфічний засіб раціоналізації законотворчості та правозастосування,
пов’язаний з оцінкою соціальних якостей законів, їх ефективності, сприяння
суспільному прогресу.  

іншій соціально-галузевій експертизі (екологічній, демографічній,
соціально-психологічній тощо), екологічна експертиза законопроєкту -
вивчення питань встановлення дотримання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів
громадян і держави.

Можуть проводитися також:
історична експертиза (спрямована на вивчення актуальності

законопроєкту, його новизни, історичних аналогів, врахування національної
специфіки (особливостей менталітету),

політична експертиза (що виявляє співвідношення з існуючою
державною політикою, з державною програмою правової політики у
взаємозв’язку з економічними та політичними реформами, з чинним
законодавством, принципами верховенства права, принципами громадянського
суспільства, принципами демократичності, нормами міжнародного права,
міждержавними угодами),

прогностична експертиза (яка забезпечує планування результатів та
передбачення наслідків),

порівняльна експертиза (оцінка проєкту закону з точки зору наявності
альтернативи правовому реформуванню).

Своєрідним видом експертизи можна вважати дослідно-експериментальне
опробування проєкту закону (законотворчий експеримент).
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Тема 3.3 Законодавча техніка

Серед видів юридичної техніки, яка при самому широкому підході
розуміється як сукупність способів, прийомів, навиків, що застосовуються у
сфері юридичної діяльності, слід виокремити її найважливіший різновид -
законодавчу техніку.

Законодавча техніка - це система усталених теоретико-прикладних
правил, вироблених на підставі багаторічної практики законотворчості, якими
окреслено засоби і методи розробки та написання проєктів законів, що
забезпечують точну й повну відповідність положень, що викладаються, їх
змісту і призначенню, вичерпний обсяг правового регулювання, ясність та
доступність правового матеріалу тощо.

Законодавча техніка має дві основні мети. По-перше, раціонально
адекватно врегулювати суспільні відносини, не припуститись прогалин,
викласти закони достатньо чітко, недвозначно, по суті і в той же час стисло,
економічно, певною мірою одноманітно, стандартно. Друга мета зорієнтована
на суб’єктів – адресатів законодавчих актів і полягає у тому, щоб зробити закони
достатньою мірою зрозумілими, ясними для осіб, яким вони адресовані, щоб у
них не виникали сумніви стосовно їх прав та обов’язків, передбачених цими
законами. Узагальнюючи можна зробити висновок, що ціллю законодавчої
техніки є створення якісних за формою і змістом законів та їх систематизація з
метою ефективної позитивної реалізації законів.

Принципи застосування правил і засобів законодавчої техніки – це
визначальні ідеї, які реалізує законодавець при використанні і дотриманні
правил і засобів законодавчої техніки з метою створення і систематизації
законів. Вони слугують розкриттю сутності і змісту законодавчої техніки та її
правил і засобів, є основним орієнтиром для законодавця при створенні і
систематизації законів. Принципи застосування правил і засобів законодавчої
техніки можуть бути безпосередньо закріплені у нормах законів, втілюватися у
їх змісті та зумовлюватися загальними принципами права. 
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Найважливішими принципами застосування правил і засобів законодавчої
техніки, які поділені на види залежно від ступеня їх поширення у правовій
системі держави, є наступні. До першої групи входять загальні принципи права
– верховенства права, конституційності, демократизму, гуманізму і інші. Також
до цієї групи принципів можна віднести правові презумпції та аксіоми, які
потребують подальших окремих досліджень. До другої групи входять
принципи, які зумовлені специфікою застосування правил і засобів законодавчої
техніки: комплексності, системності, логічності, оптимального збалансування
дозволів, заборон та зобов'язань, оптимального ступеня конкретизації,
узгодженості, доцільності, науковості, професіоналізму, незалежності суб'єктів
проведення правової експертизи проєктів законів і ін. Слід зазначити, що
принципи, які зумовлені особливостями застосування правил і засобів
законодавчої техніки, є характерними не лише у зазначеній сфері, а також для
законодавчого процесу, процесу застосування норм права і багатьох інших видів
юридичної діяльності. Крім названих, важливе значення для створення і
систематизації законів також мають принципи гласності, оперативності,
прогнозування, планування і ін.

Вимоги, прийоми та правила викладення змісту законів

Серед основних прийомів законодавчої техніки слід виокремити ті, що
характеризують ступінь узагальнення конкретних показників норми і спосіб
викладення її елементів - способи формулювання норм права у  законах (або
прийоми законодавчої техніки): 

За ступіню узагальнення конкретних показників розрізняють:
абстрактний прийом (зміст норми права розкривається через загальні, а не

індивідуалізовані поняття, використовується узагальнююче формулювання,
тобто родові ознаки); 

казуїстичний прийом (зміст норми розкривається через індивідуалізовані
поняття, шляхом перерахування чи вказівки на індивідуальні ознаки, певні
факти, випадки, дії, умови, при яких ця норма діє).

За способом викладення елементів правової норми (за повнотою її
викладення) у статті закону розрізняють:

прямий (повний) прийом (в одній статті вміщено всі обов'язкові елементи
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певної норми права, які прямо формулюються у статті закону без посилання на
інші статті чи акти);

відсильний прийом (окремі елементи норми – або диспозиція, або гіпотеза,
або санкція – викладені в інших конкретних статтях цього закону і на них
зроблене посилання); 

бланкетний прийом (різновид відсильного: у статті закону міститься
посилання не на конкретні нормативні положення цього закону, а на інший
закон).

Прийоми законодавчої техніки сприяють повному, точному, економному,
суворо юридичному викладенню змісту нормативних приписів, їх чіткій
словесній фіксації у проєкті закону.

Текст будь-якого законодавчого акта має відповідати певним правилам
(принципам), які слід постійно мати на увазі при підготовці його проєкту.
Використання цих правил залежить від характеру закону, що готується, однак
повинно бути раціональним з точки зору його мети і змісту.

Загальними вимогами, що висуваються до законів, є:
відповідність принципам законотворчої діяльності;
прийняття (видання) закону уповноваженим на те державним органом в

межах його компетенції;
прийняття (видання) закону в порядку і за формою, встановленими

законодавством;
узгодженість нормативно-правових актів;
відповідність тексту закону правилам законодавчої техніки.

До числа основних правил законодавчої техніки відносяться:
- логічна послідовність викладу, взаємозв'язок нормативних приписів, що

їх поміщають у проєкті;
- відсутність протиріч всередині проєкту, в системі законодавства;
- максимальна компактність викладу норм права за умови збереження

глибини і всебічності відображення їх змісту;
- ясність і чіткість, простота і доступність мови законопроєкту;
- точність і визначеність формулювань і термінів, застосовуваних у проєкті;
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скорочення до мінімуму кількості актів з того самого питання в інтересах
кращого охоплення нормативного матеріалу, полегшення користування ним.

Мова

Текст законопроєкту має викладатися стисло, державною діловою мовою, за
змогою, короткими фразами. Не варто застосовувати вислови з багатьма
підрядними реченнями. 

Загальні вимоги до мови законодавчих актів: 
1) Зрозумілість мови акта означає, що він за своїм викладом є легким для

сприйняття населенням. А саме:
 в тексті слід  використовувати максимально прості слова, терміни і

фрази,  що широко використовуються у звичайному вжитку і легко
сприймаються;

 зміст положення не повинен залежати виключно від пунктуації;
 запозичення з іноземних  мов  виправдані  лише  в   тому випадку,  коли

слово  іноземного походження інтегрувалося в рідну мову.  Не
допускається використання іноземних слів і термінів  при наявності
рівнозначних в українській мові;

 у тексті закону (норми) не повинно допускатися вживання нечітких
словосполучень,   загальних міркувань, гасел, закликів; слів літерними
позначеннями (абревіатур);

 тільки загальновживані   та   відомі скорочення  можуть вживатися в
тексті законопроєкту; скорочення   є   допустимими   з   точки  зору
досягнення лаконічності  нормативного  тексту,  але  тільки   якщо
вони   є загальноприйнятими і зрозумілими всім.

2) Точність мови  проєкту  є  передумовою  виконання нормативних приписів,
що   виключає   довільне   тлумачення   і   реалізацію. Законопроєкт   повинен
відтворювати   думку, ідею  нормотворця максимально  точно,  виключати
двозначність  і  спотворення.  Для досягнення точності  нормативного  тексту
необхідно користуватися тільки термінами, що мають точно визначене
значення.

3) Стислість мови   законопроєкту   -  максимальна  лаконічність мовних засобів
при викладі правових норм, що передбачає: недоцільність  вживання  довгих
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фраз,  між  якими нерідко розриваються  логічні зв'язки; уникнення
посилань, перерахувань коли  вони  не  є обов'язковими,  виключення
посилань  на  "попередню"  чи "наступну" статтю; викладення  нормативного
припису,   як   правило,   одним реченням.

4) Стандартизованість мови законопроєкту передбачає, що законопроєкт
викладається в активній формі, яка необхідна для передачі поняття обов'язку
або надання повноваження; законопроєкт  викладається в теперішньому часі.
Майбутній та минулий часи застосовуються лише тоді, коли необхідно
зробити часове співвідношення між двома подіями; законопроєкт не
висловлює побажання або підтвердження; формулювання мають бути
безособовими, не  повинні  допускати  судження  у  загальній  та запитальній
формах.

5) Єдність мови законопроєкту  - необхідно один і той же термін (слово)
вживати в одному і тому ж значенні,  одне і те  ж  поняття (явище, предмет)
позначати одним і тим же терміном, різні слова не можуть вживатися для
визначення одного й того ж самого поняття.

Крім того, варто пам’ятати, що при написанні законопроєктів
дотримуються правил орфографії та граматики. Тому під час внесення змін до
законів треба враховувати розділові знаки як ті, що є в тексті закону, так і ті, що
мають бути поставлені у зв’язку із зміною тексту відповідно до встановлених
вимог української ділової мови.

Наприклад, у Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”
пункт 51 частини першої статті 26 було доповнено словами “а також щодо
придбання об’єктів державної власності”. У цьому випадку перед
сполучником “а” слід було б поставити кому або внести зміну таким чином,
щоб зберегти розділовий знак, що є в тексті (підібрати більше слів для зміни,
дати нову редакцію підпункту тощо).

Також при внесенні змін до частини другої статті 21 Закону України
“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи” д р у ге р еч е н н я п і с л я с л і в “померлого
громадянина” доповнено словами “смерть якого, пов’язана з Чорнобильською
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катастрофою”. При цьому не враховано, що перед словом “смерть” та після
слова “катастрофою” стоять коми.

Ігнорування правил пунктуації може призвести до перекручування змісту
тексту закону під час внесення до нього змін, а відтак, - до помилок у процесі
застосування закону.

Термінологія

Особливу увагу необхідно звертати на точність термінології. Визначення
термінів повинно відповідати їх змісту, що міститься в офіційній діловій мові,
спеціальних науках та чинному законодавстві, а також має бути однаковим у
всьому тексті закону. Якщо термінологія закону не відповідає
загальновживаному її розумінню і обмежується лише певним законом, то у
проєкті дається відповідне застереження. Наприклад: “Для цілей цього Закону
вживаються такі терміни і поняття” або “У цьому Законі терміни
вживаються в такому значенні”.

У разі посилань у тексті закону на статті, частини статей, пункти, абзаци
тощо слід пам’ятати, що номери статей, пунктів пишуться цифрами, а частин
статей, абзаци - словами.

Власні назви органів державної влади варто зазначати у законопроєкті лише
в тому випадку, якщо ця назва передбачена Конституцією України.
Наприклад: Конституційний Суд України, Рада національної безпеки і оборони
України тощо.

При цьому треба враховувати, що Конституція України:

1) визначає порядок утворення чи формування окремих органів державної
влади, в тому числі шляхом видання підзаконних актів. Так, наприклад, згідно
із статтею 116 Конституції України Кабінет Міністрів України утворює,
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реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади. Оскільки цей процес є динамічним,
доцільно давати в законі не власну назву такого органу виконавчої влади, а
родовий термін - “центральний орган виконавчої влади”; при цьому
доповнюючи його такими формулюваннями як “, що забезпечує формування
державної політики у сфері …”, “, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері …”, “, що реалізує державну політику у сфері …” .

Обрання того чи іншого варіанту залежить від змісту повноваження, яке
має здійснювати центральний орган виконавчої влади. Так, термін
“центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері …” слід застосувавати до повноваження, яке передбачає
видання нормативно-правових актів (положень, інструкцій, стандартів, норм і
правил тощо), визначення пріоритетних напрямів розвитку відповідної сфери. У
свою чергу термін “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері …” слід застосувавати до повноваження, яке передбачає
надання адміністративних послуг, здійснення державного нагляду (контролю),
управління об'єктами державної власності, внесення пропозицій щодо
забезпечення формування державної політики на розгляд міністрів, які
спрямовують та координують їх діяльність тощо. 

Наведене випливає з визначеної Законом України «Про центральні органи
виконавчої влади» системи центральних органів виконавчої влади, до якої
входять міністерства, які забезпечують формування та реалізують державну
політику в одній чи декількох сферах і інші центральні органи виконавчої
влади (служби, агентства, інспекції, комісії), які виконують окремі функції з
реалізації державної політики. 

Як правило діяльність центральних органів виконавчої влади (служб,
агентств, інспекцій, комісій) спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України через відповідних міністрів. Схема cпрямування і
координації діяльності центральних органів виконавчої влади визначена
Постановою Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади» від 10 вересня 2014 року № 442, а також
в положеннях про відповідні центральні органи виконавчої влади.  
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Це означає, що міністерство на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами України видає підзаконні
нормативно-правові акти, які формують державну політику у певній сфері, а
інші центральні органи виконавчої влади через визначений законодавством
інструментарій реалізують цю державну політику.   

Наприклад, Державна інспекція містобудування України реалізує
державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та
нагляду, а формування державної політики у цій сфері віднесено до компетенції
Міністерства розвитку громад та територій України.   

При цьому слід враховувати, що в окремих випадках діяльність
центральних органів виконавчої влади (служб, агентств, інспекцій, комісій)
може спрямовуватися і координуватися безпосередньо Кабінетом Міністрів
України. Тоді, такі центральні органи виконавчої влади також можуть
забезпечувати формування державної політики. Як приклад можна навести
Національне агентство з питань державної служби України, Державну службу
статистики України, Державну інспекцію ядерного регулювання України тощо.  

Це ж, зокрема стосується і назв комітетів та комісій Верховної Ради. Річ у
тому, що в різних скликання Верховної Ради назви комітетів можуть мінятись і
в непоодиноких випадках міняються, тому краще використовувати родову назву
комітетів. Наприклад, в Закону Україні «Про Вищу раду правосуддя» іде мова
про комітет, до предмета відання якого належать питання правосуддя, хоча цей
комітет в різних скликаннях мав різну назву.

2) містить у низці своїх приписів родові назви органів державної влади.
Наприклад: “суди загальної юрисдикції”, “спеціалізовані суди”, “місцеві
державні адміністрації, “центральні органи виконавчої влади”, “органи
місцевого самоврядування” (коли йдеться про місцеві представницькі органи та
їх виконавчі органи), “сільські, селищні, міські, районні, районні у містах,
обласні ради” (коли йдеться лише про місцеві представницькі органи). Тому для
уникнення двозначності правової норми важливо використовувати
термінологію Конституції України у точно визначеному нею змісті.
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Якщо у тексті законопроєкту треба зазначити власну назву організації,
слід вживати її повну офіційну назву, що існує на час прийняття закону. Якщо в
проєкті є посилання на інший закон, то зазначається його повна назва.

Посилання

Необхідно правильно визначати і формулювати  посилання в законах.  З
їхньою  допомогою забезпечуються системні зв'язки між різними нормами і
правовими актами.

Доцільно використовувати такі види посилань:
1) посилання на норми даного закону для забезпечення  зв'язку між його

загальними і конкретними, спеціальними положеннями;
2) посилання до Конституції  України;
3) посилання до ратифікованих і схвалених міжнародних  актів,

що  покладають  на  Україну  зобов'язання  і вимагають для їхнього
виконання прийняття внутрішньодержавних актів;

4) посилання  до актів нижчої юридичної сили,  коли необхідно
забезпечити  функціональний  "правовий   зв'язок" та дати  доручення
прийняти підзаконний акт.

Не допускаються   посилання  на  норму,  що,  у  свою  чергу, відсилає до
іншої норми.

Також, може бути доцільно використовувати примітки -  конструкції,  за
допомогою яких дають визначення якого-небудь суміжного поняття,  або
помістити короткий  коментар, що допоможе точніше усвідомити зміст
викладених у статті приписів.

Викладення нормативних положень, набрання чинності

Нормативні положення закону не повинні містити зайвої деталізації. За
необхідності для завершеного і послідовного викладення нормативного
матеріалу одне речення може містити декілька правових норм. У цьому випадку
слід переконатися у відсутності в такій нормі неоднозначності змісту.
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Для полегшення застосування норм і виключення різнотлумачень кожне
нормативне положення має бути чітко викладено та сформульовано таким
чином, щоб не виникало сумніву щодо строку дії в часі. Якщо закон або його
окремі норми не обмежені в дії часом, то ніяких застережень щодо цього давати
не треба. У разі якщо закон або його окремі норми приймаються з обмеженим
строком дії, то про це слід обов’язково зазначити у законі, нормі. Якщо дія
закону обмежена в часі, необхідно визначити, яка редакція закону буде чинною
(у разі коли таким законом вносяться зміни до інших законодавчих актів і їх дія
обмежена в часі).

Наприклад, Закон України “Про першочергові заходи щодо внесення змін
до деяких законів України у зв’язку з організацією та проведенням фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”:

“II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до 1 вересня
2012 року”.

Як негативний приклад можна навести Закон України “Про зупинення
спаду сільськогосподарського виробництва та продовольче забезпечення країни
у 1997 - 1998 роках”. Незважаючи на таку назву, в тексті Закону не дано
застережень щодо його дії в часі.

Кожен законопроєкт повинен містити положення щодо порядку набрання
ним чинності. Під набранням чинності законом слід розуміти упорядкований
законодавчими нормами процес вступу закону в дію, приведення у
відповідність із ним інших законодавчих актів, вирішення правових колізій,
пов’язаних із введенням у дію нового закону.

Тут слід враховувати відправні норми, вміщені в ст. 94 Конституції України,
відповідно до якої закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного
оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня
його опублікування. Таким чином, закон набирає чинності в одному з трьох
варіантів: 1) через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення; 2) у день його
опублікування; 3) у більш пізній строк.
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Набрання чинності законом обов’язково має передбачати, що інші
законодавчі акти України мають діяти в частині, що не суперечить цьому закону.
Водночас на відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування
має бути покладено завдання у визначений строк привести свої нормативно-
правові акти у відповідність із новим законом. Якщо законопроєкт містить
норми щодо правового врегулювання окремих механізмів підзаконними актами
або ж Кабінет Міністрів України для впровадження закону має здійснити
відповідні організаційні чи інші підготовчі заходи, прикінцеві положення
проєкту повинні поєднувати положення щодо набрання законом чинності та
відтермінування строку введення його (чи окремих його частин) в дію. На
суб’єктів права законодавчої ініціативи може бути покладено додатковий
обов’язок розробити і внести на розгляд Верховної Ради України необхідні
законопроєкти, які слід прийняти у зв’язку із прийняттям даного закону.

Набрання законом чинності і введення його в дію іноді можуть не збігатися
в часі, зокрема, коли окремі положення закону починають діяти лише з певного
моменту або ж з настанням певних юридичних фактів (зокрема, у зв’язку з
прийняттям іншого закону тощо). 

Типовим прикладом є п. 1 Розділу XIII “Перехідні положення” Закону
України “Про запобігання корупції” від 14 жовтня 2014 р, відповідно до якого
цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності. Та й у самій
Конституції України можна натрапити на подібний приклад: вся Конституція
України набула чинності з дня її прийняття, тобто з 28 червня 1996 р., але ч. 1
ст. 99 Конституції України була введена в дію лише після введення національної
грошової одиниці – гривні (п. 11 Розділу XV Конституції України).
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12. Про Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів
законів України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, МНС та дотримання правил нормопроектної техніки,
електронний ресурс - Про Методичні рекомендації з під... | від 10.12.2007 № 851
(rada.gov.ua);

13. Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої
техніки (Методичні рекомендації) / Видання п’яте, виправлене та доповнене
Теплюк М.О., Гурківська А.І., Крижанівський В.П. – К.: [ФОП Москаленко
О.М.], 2018, електронний ресурс rules_web.pdf (radaprogram.org);

14. Законодавча техніка, електронний ресурс - Законодавча техніка -
(lawdrafting.org)

15. Розробка проектів нормативно-правових актів відповідно до методики
вирішення проблем – К., ФОП Москаленко О. М., 2012. – 180 с. norm_pr.pdf
(academy.gov.ua)

1 6 . Ко м е н т а р д о Р е гл а м е н т у В е р х о в н о ї Р а д и Ук р а ї н и
https://radaprogram.org/publications/komentar-do-reglamentu-verhovnoyi-rady-
ukrayiny

17. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів законів
(правила законопроектування)  https://www.csi.org.ua/publications/metodychni-
rekomendatsiyi-z-pidgotovky/. 
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Модуль 4.  Оформлення та реєстрація законопроєктів. Внесення змін до
законів

Тема 4.1. Підготовка супровідних матеріалів, що подаються із
законопроєктами

Обов’язковою умовою реєстрації законопроєкту є подання разом із
законопроєктом необхідних супровідних документів до нього.

Частина перша статті 91 Регламенту Верховної Ради України передбачає,
що законопроєкт, проєкт іншого акта вноситься на реєстрацію разом з проєктом
постанови, яку пропонується Верховній Раді прийняти за результатами його
розгляду, списком авторів законопроєкту, пропозицією щодо кандидатури
доповідача на пленарному засіданні та пояснювальною запискою, яка має
містити:

1) обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту, цілей, завдань і
основних його положень та місця в системі законодавства;

2) обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших
наслідків застосування закону після його прийняття;

3) інші відомості, необхідні для розгляду законопроєкту.

Отже, до числа таких супровідних документів належать: 

1) проєкт постанови Верховної Ради України про прийняття
законопроєкту в першому читанні та визначення головного комітету
(тимчасової спеціальної комісії), який має доопрацювати у встановленому
Регламентом порядку законопроект до другого читання; 
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2) список авторів законопроєкту (ними можуть бути не лише народні
депутати, але і науковці, експерти, представники громадських організацій
тощо); 

3) подання про внесення законопроєкту на розгляд парламенту з
пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні; 

4) пояснювальна записка; 

5) якщо ж законопроєкт передбачає внесення змін до інших законів -
порівняльна таблиця, яка містить редакцію відповідних положень (статей,
частин, пунктів, абзаців тощо) чинного закону та нову його редакцію з
урахуванням запропонованих змін (ч. 6 цієї статті). 

Варто розуміти, що вимога Регламенту щодо подання всіх зазначених
документів в електронній формі у вигляді електронних файлів зумовлюється
тим, що при реєстрації законопроєкту всі зазначені документи в електронній
формі вводяться до бази даних законопроєктів та розміщуються на офіційному
веб-сайті парламенту. 

Проєкти законів та супровідних матеріалів оформляються і вносяться до
Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи в порядку,
встановленому Регламентом Верховної Ради України, та з урахуванням
вимог Положення про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами
законів, постанов, інших актів Верховної Ради України.

Порівняльна таблиця

Як вже зазначалось, порівняльна таблиця до законопроєкту про внесення
змін до законів повинна містити редакцію відповідних положень (статей,
частин, пунктів, абзаців тощо) чинного закону та нову його редакцію з
урахуванням запропонованих змін.
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Порівняльна таблиця додається також і до цілісного законопроєкту, якщо
його прикінцеві положення містять приписи щодо внесення змін до інших
законів. 

Відсутність у нормативних документах єдиних правил, за якими повинні
формуватися порівняльні таблиці до законів про внесення змін до первинних
законів, має наслідком те, що, суб’єкти законодавчої ініціативи готують таблиці,
що складається з двох колонок, обидві із яких часто називають неправильно,
наприклад «Редакція законопроєкту, прийнята в першому читанні»; «Пропозиції
до законопроєкту»; «Нова редакція»; «Чинна редакція».

Однак, оптимальним та практичним є складати порівняльну таблицю, яка
налічує три колонки. Вони повинні бути такого змісту: 

1. редакція відповідних положень (статей, частин, пунктів, абзаців тощо)
чинного закону, до яких пропонується внести зміни; 

2. пропозиції про зміни до структурних одиниць законопроєкту, які
розміщуються на одному рівні з відповідними статтями, частинами, пунктами
тощо законопроєкту; 

3. остаточна редакція тексту змінених структурних одиниць
законопроєкту, які також розміщуються на одному рівні із відповідними
структурними одиницями чинної редакції закону. 

Приклад:
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ПОРІВНЯЛЬНА  ТАБЛИЦЯ 
до проєкту Закону України про внесення змін до Регламенту Верховної

Ради України 

Чинна редакція Пропозиція Нова редакція з
урахуванням
пропозицій

Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України "Про
Регламент Верховної Ради України" 

(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 16-17, ст. 134 зі змінами)
Стаття 1. Правові засади
роботи Верховної Ради
України
1 . П о р я д о к р о б от и
Верховної Ради України
(далі - Верховна Рада), її
органів та посадових
о с і б , з а с а д и
формування, організації
д і я л ь н о с т і т а
припинення діяльності
депутатських фракцій
(депутатських груп) у
В е р х о в н і й Р а д і
встановлюються
Конституцією України,
Регламентом Верховної
Ради України (далі -
Регламент) та законами
України "Про комітети
В е р х о в н о ї Р а д и
України", "Про статус
народного депутата
України", про тимчасові

У частині першій статті 1
після слів «депутатських
фракцій (депутатських
груп)» додати слова «,
коаліції депутатських
фракцій»

Стаття 1. Правові засади
роботи Верховної Ради
України
1 . П о р я д о к р о б от и
Верховної Ради України
(далі - Верховна Рада), її
органів та посадових
о с і б , з а с а д и
формування, організації
д і я л ь н о с т і т а
припинення діяльності
депутатських фракцій
(депутатських груп),
коаліції депутатських
фракцій у Верховній
Раді встановлюються
Конституцією України,
Регламентом Верховної
Ради України (далі -
Регламент) та законами
України "Про комітети
В е р х о в н о ї Р а д и
України", "Про статус
народного депутата
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с л і д ч і к о м і с і ї ,
спеціальну тимчасову
с л і д ч у к о м і с і ю і
тимчасові спеціальні
комісії Верховної Ради
України.

України", про тимчасові
с л і д ч і к о м і с і ї ,
спеціальну тимчасову
с л і д ч у к о м і с і ю і
тимчасові спеціальні
комісії Верховної Ради
України.

Додатково, потрібно пам’ятати, що частини статей двох редакцій з
однаковими номерами потрібно розташовувати одне проти одного для зручного
розуміння нової редакції законопроєкту.

Пропозиції про зміни до структурних одиниць законопроєкту, що
розміщуються в середній колонці таблиці, фактично є положеннями проєкту
Закону, разом із яким подається порівняльна таблиця.

Також, важливо пам’ятати, що зазначені у проєкті Закону норми
прикінцевих, перехідних положень не зазначаються у порівняльній таблиці.

Пояснювальна записка

Регламент висуває також формальні вимоги до пояснювальної записки,
відповідно до яких документ має містити:

1) обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту; 
2) цілі і завдання законопроєкту; 
3) опис основних положень законопроєкту; 
4) місце в системі законодавства;
5) обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших

наслідків застосування закону після його прийняття;
6) інші відомості, необхідні для розгляду законопроєкту.
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На практиці, більшість суб’єктів законодавчої ініціативи дотримуються
формальних вимог та готують пояснювальні записки, що містять означені 6
пунктів. Однак, найчастіше в пояснювальних записках більшості депутатських
законодавчих ініціатив в кожному із пунктів зазначається одне, два речення.
Разом з тим, відсутність процедур перевірки дотримання формальних вимог чи
перевірки змістовного наповнення пояснювальної записки означає
неможливість відмови у реєстрації законпроєкту через порушення вимог щодо
форми чи змісту пояснювальної записки.

 Тим не менше, незважаючи на ненайкращу практику застосування, якісно
підготовлена пояснювальна записка відповідає на абсолютну більшість
запитань, що виникатимуть під час розгляду законопроєкту та демонструє
якість підготовки законопроєкту. Також, це ознака професійної підготовки
суб’єкта законодавчої ініціативи (депутата і його помічників-консультантів,
працівників міністерства, що було розробником). 

Фінансово-економічне обгрунтування

Частина третя статті 91 визначає, що у разі внесення законопроєкту,
проєкту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету
(надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб'єкт права законодавчої
ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне обґрунтування
(включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету
передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат
бюджету, до законопроєкту, проєкту іншого акта подаються пропозиції змін до
законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових
надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Законопроєкт,
проєкт іншого акта не має містити положень, прийняття яких призведе до
збільшення державного боргу і державних гарантій.

На жаль, оскільки часто суб’єкт права законодавчої ініціативи не володіє
достатніми знаннями та ресурсами для підготовки експертного фінансово-
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економічного обгрунтування, зазначена вимога регламенту не реалізовується на
практиці.

Однак, очевидно, що більшість законопроєктів, зокрема але не виключно,
законопроєкти, які передбачають зміни в системі оподаткування; законопроєкти,
які стосуються зовнішньоекономічної діяльності; законопроєкти, що
передбачають зміни в системі оплати праці та в системі ціноутворення,
законопроєкти стосовно надання чи позбавлення пільг фізичним та юридичним
особам; законопроєкти про заснування, реорганізацію чи ліквідацію юридичних
осіб, які фінансуються чи яких передбачається фінансувати з Державного чи
місцевого бюджету мають подаватись разом із фінансово-економічним
обґрунтуванням (включаючи відповідні розрахунки).

Подання, проєкт постанови

Подання та проєкт постанови можуть вважатися менш важливими
супровідними документами, оскільки на відміну від порівняльної таблиці чи
пояснювальної записки не містять змістовних положень щодо суті
законопроєкту чи його наслідків. Разом з тим, у разі якщо подання чи постанова
підготовлені із недотриманням встановлених вимог та/або міститимуть
помилки, існує висока вірогідність того, що у реєстрації законопроєкту може
бути відмовлено.  

З огляду на зазначене, є обов’язковим дотримуватись наступних
мінімальних вимог. 

У поданні обов’язково повинна міститися інформація про: назву органу,
до якого вноситься, - "Верховна Рада України" ініціаторів внесення - суб’єктів
права законодавчої ініціативи та їх підписи або підпис особи, яка представляє;
перелік додатків до законопроєкту із зазначенням кількості аркушів кожного;
коректно зазначені норми Конституції та законів щодо права законодавчої
ініціативи; доповідача на пленарному засіданні.
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Проєкт постанови Верховної Ради, що подається із законопроєктом
обов'язково містить ініціаторів внесення - суб’єктів права законодавчої
ініціативи та їх підписи або підпис особи, яка представляє; назва постанови та
проєкту закону; слова "Верховна Рада України постановляє"; пункт про
рішення, яке пропонується парламенту прийняти за результатами розгляду (про
прийняття законопроєкту в першому читанні за основу); доручення головному
комітету (наприклад визначення головного комітету, який має доопрацювати у
встановленому Регламентом порядку законопроєкт до другого читання), посада
та прізвище Голови Верховної Ради України.  

Електронні копії супровідних документів

Частина четверта статті 92 Регламенту передбачає, що усі зареєстровані
законопроєкти, проєкти інших актів та супровідні документи вносяться до
єдиної автоматизованої системи та розміщуються на веб-сайті Верховної Ради.

Включення зареєстрованих законопроєктів та супровідних матеріалів до
бази даних парламенту в електронному вигляді допомагає відповідним
підрозділам апарату парламенту виявляти альтернативні проєкти та відмовляти
у реєстрації законопроєктів, що повторюють відповідні положення або ж
порушують строки внесення альтернативних проєктів.
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Тема 4.2. Дотримання вимог до оформлення та реєстрації законопроєктів

Частина перша статті 90 Регламенту Верховної Ради України встановлює,
що законопроєкт, проєкт іншого акта має бути оформлений відповідно до вимог
закону, цього Регламенту та інших прийнятих відповідно до них нормативно-
правових актів.

До числа інших – підзаконних актів, прийнятих на виконання вимог
Регламенту, можна віднести Положення про порядок роботи у Верховній Раді
України із проєктами законів, постанов, інших актів Верховної Ради України,
затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 22 травня
2006 р. 

Відповідно до пункту 1 вищезазначеного Положення проєкти законів,
постанов та інших актів Верховної Ради України оформляються і вносяться до
Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи в порядку,
встановленому   Регламентом Верховної Ради України, та з урахуванням вимог
цього Положення.

Можна виділити такі вимоги до форми, змісту законопроєкту та
супровідних документів:

1) законопроєкт, проєкт іншого акта подається до Верховної Ради за
підписом особи, яка має право законодавчої ініціативи або представляє орган,
наділений таким правом;

2) законопроєкт, у якому пропонується внести зміни до закону (законів),
не може поєднуватися зі змінами до Конституції України;

3) законопроєкт має передбачати внесення змін лише до тексту
первинного законодавчого акта (закону, кодексу, основ законодавства тощо), а не
до закону про внесення змін до цього законодавчого акта;

4) законопроєкт, щодо якого Верховною Радою приймалося рішення
стосовно вимог до його основних положень, принципів чи критеріїв, повинен
відповідати цим вимогам;
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5) законопроєкт повинен містити положення щодо порядку набрання
ним чинності;

6) якщо для реалізації положень поданого законопроєкту після його
прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в
розділі "Перехідні положення" цього законопроєкту або в одночасно внесеному
його ініціатором окремому законопроєкті;

7) наявність необхідних та належно оформлених (у відповідності до
вимог статті 91 Регламенту) супровідних документів до законопроєкту;

8) дотримання строків, визначених Регламентом (не пізніш як у 14-
денний строк після дня надання народним депутатам першого законопроєкту з
відповідного питання) внесення альтернативного законопроєкту.

Недотримання вимог оформлення законопроєкту вимогам може мати
наслідком:

1) у прийнятті на реєстрацію законопроєкту, проєкту іншого акта має
бути відмовлено у разі, якщо він поданий з порушенням вимог статей 90, 91
цього Регламенту, а також якщо законопроєкт є альтернативним і вноситься з
порушенням строків, визначених цим Регламентом. (частина друга статті 92);

2) повернення законопроєкту без його розгляду на пленарному засіданні
суб’єкту права законодавчої ініціативи (пункт 2 частини другої статті 94
Регламенту).

Проходження перевірки на предмет відповідності вимогам Регламенту. 

Перевірка на предмет дотримання вимог оформлення законопроєктів, що
встановлюються статтею 90 Регламенту Верховної Ради України та наявності
всіх необхідних супровідних матеріалів, що відповідають вимогам їх
оформлення, встановленим у ст. 91 Регламенту, здійснюється сектором
реєстрації законопроєктів відділу з питань планування та обліку проходження
законопроєктів Головного організаційного управління Апарату Верховної Ради
України. 
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Внесені з порушенням правил оформлення і підписання законопроєкти не
повинні реєструватись апаратом парламенту та мають повертатися для
належного оформлення і внесення необхідних виправлень відповідному
суб’єктові права законодавчої ініціативи.

Відмова у реєстрації

У разі, якщо суб’єкт права законодавчої ініціативи не дотримується вимог
оформлення законопроєкту та не вносить необхідні виправлення, у прийнятті на
реєстрацію законопроєкту, проєкту іншого акта має бути відмовлено у разі,
якщо він поданий з порушенням вимог статей 90, 91 Регламенту Верховної Ради
Украни, а також якщо законопроєкт є альтернативним і вноситься з порушенням
строків, визначених цим Регламентом.

Можна виділити такі підстави відмови в реєстрації: 1) внесення проєкту
неналежним суб’єктом (зокрема, коли, наприклад, повноваження суб’єкта права
законодавчої ініціативи припинені); 2) проєкт не підписаний або ж підписаний
неналежним суб’єктом (до цих випадків слід віднести і підписання проєкту за
допомогою факсиміле); 3) поєднання проєкту закону із внесенням змін до
Конституції України; 4) законопроєкт передбачає внесення змін не до
первинного законодавчого акту, а до закону про внесення змін до закону; 5)
законопроєкт не містить положень щодо порядку набрання ним чинності; 6)
відсутність в перехідних положеннях законопроєкту положень про внесення
змін до інших законодавчих актів, які випливають з даного проєкту, або ж
відсутність – як альтернативного – проєкту про внесення змін до інших законів,
що слід розглядати як пов’язані проєкти; 7) відсутність чи неправильне
оформлення супровідних документів до законопроєкту; 8) внесення цього
проєкту як альтернативного – з порушенням строків, визначених Регламентом.

Сам інститут відмови в реєстрації не слід розцінювати як звуження чи
обмеження обсягу конституційно встановленого права законодавчої ініціативи.
Відмова в реєстрації має виключний характер і стосується тих випадків, коли
суб’єктом права законодавчої ініціатив порушені певні офіційно визначені
вимоги щодо процедури подання законопроєктів установленої форми та
відповідних супровідних документів: адже, всі відповідні суб’єкти повинні
знати правила оформлення законопроєктів і супровідних документів до них і
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керуватись ними у законотворчій діяльності. Йдеться і про те, що всі суб’єкти
права законодавчої ініцітаиви є формально рівними, і така рівність має
безумовно забезпечуватися однаковими для всіх правилами оформлення
проєктів законів. Відмову в реєстрації також слід відрізняти від повернення
законопроєкту суб’єкту права законодавчої ініціативи, про що йтиме мова далі.

Суб’єктом відмови в реєстрації є орган реєстрації – у даному випадку
сектор реєстрації законопроєктів. При цьому, Регламент не обумовлює форми та
строків такої відмови, як правило, така форма є усною і відбувається
безпосередньо в день внесення законопроєкту - ознайомившись із правильністю
його оформлення та комплектом супровідних документів, працівники сектору
реєстрації законопроєктів тут же визначаються з реєстрацією законопроєкту чи
з відмовою в такій реєстрації. Причини відмови мають бути чітко вказані
суб’єкту права законодавчої ініціативи чи особі, яка представляє такого суб’єкта
(наприклад помічнику-консультанту народного депутата).

Реєстрація законопроєкту. Повернення  законопроєкту, проєкту іншого
акта без його включення до порядку денного та розгляду на пленарному
засіданні.

Реєстрація законопроєкту, серед іншого, означає надання законопроєкту
офіційного статусу і дає можливість розпочати роботу над ним відповідними
органами Верховної Ради України. Після присвоєння законопроєкту
відповідного реєстраційного номера законопроєкт включається до електронної
комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради України та оприлюднюється на
офіційному веб-сайті парламенту. Варто звернути, увагу, що, суб’єкту права
законодавчої ініціатив не надається офіційних документів, що вказують на
реєстрацію законопроєкту.

Однак, навіть зареєстрований законопроєкт може бути повернуто без його
розгляду на пленарному засіданні суб’єкту права законодавчої ініціативи (стаття
94 Регламенту).

Голова Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків
Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України за наявності
передбачених цією статтею підстав за пропозицією головного комітету чи
тимчасової спеціальної комісії або Погоджувальної ради повертає внесений
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законопроєкт, проєкт іншого акта суб'єкту права законодавчої ініціативи без
його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні
Верховної Ради. 

Підставами для повернення законопроєкту, проєкту іншого акта без його
включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні є:

1) висновок комітету, до предмета відання якого належать питання
конст итуц ійного права , про т е , що з аконопроєкт супереч ит ь
положенням Конституції України, крім випадків, коли він стосується внесення
змін до Конституції України;

2) висновок комітету, до предмета відання якого належать питання
регламенту, про те, що внесений законопроєкт, проєкт іншого акта оформлений
та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, цього Регламенту та
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів;

3) відсутність фінансово-економічного обґрунтування законопроєкту,
проєкту іншого акта, якщо головний комітет чи відповідна тимчасова
спеціальна комісія не вважають за можливе розглядати його без такого
обґрунтування;

4) наявність прийнятого в першому читанні законопроєкту, щодо якого
внесений проєкт є альтернативним;

5) відхилення на поточній сесії Верховної Ради законопроєкту, положення
якого дослівно або по суті повторюють поданий законопроєкт.

Повернення законопроєкту, проєкту іншого акта суб'єкту права
законодавчої ініціативи здійснюється в 15-денний строк після отримання
висновку головного комітету чи відповідної тимчасової спеціальної комісії з
повідомленням про причину повернення.

Повернені законопроєкти, проєкти інших актів можуть бути повторно
внесені на розгляд Верховної Ради за умови усунення недоліків, що стали
підставою для їх повернення.
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Тема 4.3. Внесення змін до законів. Інші види права законодавчої
ініціативи

Абсолютну більшість законів, що приймаються Верховною Радою
України, становлять закони про внесення змін до чинних законодавчих актів.
Основна мета їх прийняття - необхідність змін окремих норм закону без зміни
його в цілому або усунення колізій у законодавстві у зв’язку з прийняттям
нового закону, якщо це не було зроблено під час прийняття основного закону.

 Законопроєкт може передбачати внесення змін лише до тексту
первинного законодавчого акта (закону, кодексу, основ законодавства тощо), а не
до закону про внесення змін до цього законодавчого акта (частина 6 статті 90
Регламенту)

Під первинними законодавчим актом слід розуміти законодавчий акт з
усіма попередніми змінами та доповненнями, а не текст, прийнятий у первинній
редакції. Прийняття законів про внесення змін до закону про внесення змін до
цього законодавчого акту не допускається. 

Підготовка законопроєктів про внесення змін до законів містить деякі
особливості, що зумовлено національною системою законодавства, оскільки
необхідно враховувати при цьому можливе подальше внесення змін до них.
Зокрема.

1. Законопроєкти про внесення змін до законодавчих актів, а також ті, що
містять перелік законодавчих актів, які визнаються такими, що втратили
чинність, мають специфічну структуру: розділи, пункти, підпункти та абзаци.

Назва законопроєкту, яким вносяться зміни до декількох статей закону або
до декількох законів, має бути конкретизована.
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Наприклад, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні" щодо
забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування
та захисту його економічних основ”,

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо реформи патентного законодавства”.

У разі якщо вносяться зміни до однієї статті, такої конкретизації
непотрібно.

За необхідності суттєвого оновлення закону, коли внесення до нього змін
відповідатиме або ж перевищуватиме за обсягом чинну редакцію закону або ж
зміни істотно впливатимуть на його зміст, доцільно прийняти новий закон,
визнавши існуючий закон таким, що втратив чинність.

Однак, досить часто замість прийняття нового закону пропонується
викласти відповідний закон у новій редакції. Така практика є невиправданою,
оскільки неодноразове викладення закону в новій редакції нагромаджує
систему законодавства та ускладнює подальше внесення змін. Давати закон у
новій редакції слід у виключних випадках, коли до закону вноситься багато змін
технічного характеру без зміни концепції закону.

2. У законі, до якого вносяться зміни, обов’язково зазначається джерело
опублікування - Відомості Верховної Ради України, а також джерело
опублікування наступних змін, які вносилися до закону. Якщо закон ще не
опубліковано у Відомостях Верховної Ради України, то слід навести його номер
і дату прийняття.

У виключних випадках джерелом опублікування може бути Офіційний
вісник України.

Наприклад, Митний тариф України, який є значний за обсягом,
опублікований лише в Офіційному віснику України, у Відомостях Верховної
Ради України розміщений Закон про його затвердження.
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Тому при внесенні змін до тексту Митного тарифу України слід посилатися
на джерело опублікування - Відомості Верховної Ради України, де
опублікований Закон про затвердження, та Офіційний вісник України, в якому
опублікований додаток до Закону - текст Митного тарифу України.

Наприклад: “Верховна Рада України пост ановляє:

I. Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України
“Про Митний тариф України” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №
24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., № 18, ст. 781 із наступними
змінами), такі зміни:”.

При викладенні закону в новій редакції або в разі його доповнення новим
розділом, главою або статтею наводиться джерело опублікування всіх змін, що
вносилися до закону. В інших випадках слід брати джерело опублікування
тільки тих змін, що стосуються статей, частин, пунктів, підпунктів тощо, до
яких вносяться зміни.

Якщо вносяться зміни до закону, викладеного в новій редакції, зміни
вносяться до оновленого тексту цього закону з посиланням на джерело його
опублікування. На всі попередні редакції оновленого закону посилання не
робиться.

Викладення структурної одиниці законодавчого акта в новій редакції не є
підставою для визнання такими, що втратили силу, всіх проміжних редакцій
зазначеної структурної одиниці.

3. Існують деякі випадки, коли доцільно внести зміни до закону про
внесення змін. Проте у такому разі зміни можуть вноситися тільки до другого
його розділу, що стосується набрання ним чинності (введення в дію), якщо
треба змінити термін або інше положення, що стосується порядку набрання
чинності законом (введення його в дію).

У разі необхідності викладення перехідних положень, яких потребуватиме
фактичне набрання чинності законом про внесення змін, такі правові норми
слід вносити до основного закону (доповнювати основний закон перехідними
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положеннями або ж, якщо перехідні положення є в основному законі,
доповнювати чи змінювати їх).

Приклади:

1) Закон України “Про внесення зміни до пункту 1 розділу II “Прикінцеві
положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо збереження родючості ґрунтів”:

“Верховна Рада України пост ановляє:

1. Пункт 1 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження
родючості ґрунтів” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 47-48, ст.
719) доповнити словами “крім пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає
чинності з 1 січня 2012 року”.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування”;

2) Закон України “Про внесення зміни до Земельного кодексу України”:

“З метою забезпечення реалізації прав громадян на земельні ділянки та
н е д о п у щ е н н я ї х н е з а к о н н о г о в і д ч у ж е н н я В е р х о в н а Р а д а
України пост ановляє:

I. Доповнити пункт 15 розділу X “Перехідні положення” Земельного
кодексу України абзацом такого змісту:

“Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на
відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), встановленої
абзацом першим цього пункту, в частині відчуження зазначених ділянок та
земельних часток (паїв), а так само в частині передачі прав на відчуження
зазначених ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з
моменту їх укладення (посвідчення)”.

II. Прикінцеві положення
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1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі України
забезпечити організацію проведення перевірок щодо правомірності посвідчення
угод (довіреностей) у частині відчуження земельних ділянок та земельних
часток (паїв), а також у частині передачі прав на відчуження земельних
ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє, передбачених пунктом 15
розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України, та вжити
відповідних заходів реагування”.

4. Зміни можуть вноситися до одного або декількох актів, якщо йдеться
про необхідність оновлення пов’язаних питань, врегульованих більш ніж одним
нормативним актом. При цьому юридична сила акта, яким вносяться зміни, має
бути рівною юридичній силі акта, до якого вносяться зміни. Це означає, що
зміни до кодексів та законів можуть вноситися лише законом. Зміни до
постанов Верховної Ради України вносяться постановами. 

Слід також мати на увазі, що у правовому полі України наразі існує
декілька кодексів, законів якими вимагається, щоб зміна положень цих кодексів
здійснювалася виключно законами про внесення змін до них. Зокрема, але не
виключно, тому що кількість таких актів може зменшуватись або збільшувати
це Митний кодекс України, Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс
України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс
України, Кодекс України про адміністративні порушення, закони України «Про
публічні закупівлі», «Про судоустрій та статус суддів», «Про Вищий
антикорупційний суд». Також, окремий закон повинен вноситись у разі бажання
змінити Закон України про державний бюджет на відповідний рік.

До закону можуть вноситися такі зміни: 

нова редакція закону; 

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державну
службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”:

“Верховна Рада України пост ановляє:
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Внести зміни до Закону України “Про Державну службу спеціального
зв’язку та захисту інформації України” (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., № 30, ст. 258 із наступними змінами), виклавши його в такій
редакції:”;

нові редакції статей, частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень; 

2) “Статтю 2 Закону України “Про загальну структуру і чисельність
Служби безпеки України” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 4, ст.
53) викласти в такій редакції:

“Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Служби безпеки України у
кількості 22500 осіб, у тому числі до 27200 військовослужбовців”;

3) “Текст статті 219 Цивільного процесуального кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) викласти в
такій редакції:

“1. Суд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які беруть участь у
справі, виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні
помилки.

2. Заява про виправлення описок чи арифметичних помилок у судовому
рішенні розглядається протягом десяти днів з дня її надходження.

3. Питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні, про
що постановляється ухвала.

4. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце
засідання. Їхня неявка не перешкоджає розгляду питання про внесення
виправлень”;

4) “Частину другу статті 20 Закону України “Про оренду землі”
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102) викласти в такій
редакції:
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“Право оренди земельної ділянки виникає з дня державної реєстрації цього
права відповідно до закону, що регулює державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень”;

5) “Частину першу статті 25 Закону України “Про відпустки” (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2000 р., № 51 - 52, ст. 449; 2005 р.,
№ 9, ст. 178, № 26, ст. 353) доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

“3-1) матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 цього
Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення
карантину на відповідній території”;

6) “Перше речення частини третьої статті 41 Господарського кодексу
України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) викласти в
такій редакції:

“Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим
установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим
Законом України “Про судову експертизу”;

заміна слів та їх виключення; 

7) “Частину другу статті 89 Сімейного кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) після слів “нотаріальної
контори” доповнити словами “або приватного нотаріуса”;

8) “У пункті 1 розділу XI “Прикінцеві положення” Закону України “Про
безпечність та якість харчових продуктів” (Відомості Верховної Ради
України, 2005 р., № 50, ст. 533) цифри “2010” замінити цифрами “2015”;

9) “У частині першій статті 23-1 Закону України “Про Державний
бюджет України на 2014 рік” (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 9,
ст. 93, № 31, ст. 1059) слово “фінансових” виключити;

доповнення новими структурними одиницями (статтями, частинами
статей, пунктами, підпунктами тощо).
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10) “Частину четверту статті 7 Закону України “Про трубопровідний
транспорт” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139; 2009
р., № 19, ст. 257) доповнити реченням такого змісту: “Дія цієї частини не
поширюється на об’єкти житлового фонду державних підприємств
магістрального трубопровідного транспорту”.

У разі внесення змін до статті, яка має декілька частин, пунктів, абзаців,
слід обов’язково зазначати місце розташування цих змін.

Приклади:

1) статтю 151 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., № 3 - 4, ст. 21) доповнити частиною сьомою
такого змісту:

“7. Засудженим до довічного позбавлення волі може бути подано
клопотання про його помилування після відбуття ним не менше двадцяти років
призначеного покарання”;

2) “Статтю 4 Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36; 2007 р., № 27, ст.
366; 2013 р., № 41, ст. 549) після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом
такого змісту:

“військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників
Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України,
осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників
Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони
України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення та перебували безпосередньо в районах проведення
антитерористичної операції, а також працівників підприємств, установ,
організац ій , як і залучалися т а брали безпосередню участь в
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антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому
законодавством, а також мирних громадян, які проживали в районах
проведення антитерористичної операції, за умови, якщо такими особами не
вчинено кримінальних правопорушень, в частині забезпечення їх виробами
медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації,
послугами медичної реабілітації, санаторно-курортним оздоровленням на
підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-
профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісій незалежно від
встановлення їм інвалідності”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим”;

3) “Частини другу - п’яту статті 382 Господарського кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - 22, ст. 144) замінити
однією частиною такого змісту:

“2. Форма і порядок укладення зовнішньоекономічного договору
(контракту), права та обов’язки його сторін регулюються Законом України
“Про міжнародне приватне право” та іншими законами”.

У зв’язку з цим частини шосту та сьому вважати відповідно частинами
третьою та четвертою”;

4) “Пункт 17 статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей” (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2006 р., № 51, ст. 519; 2007 р., № 33, ст. 442;
2010 р., № 9, ст. 151; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132; із змінами,
внесеними Законом України від 20 травня 2014 року № 1275-VII) замінити
трьома новими пунктами такого змісту:

“17. В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення
воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію надання
військовослужбовцям щорічних основних відпусток здійснюється за умови
одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності
військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.
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18. В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям
можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших
поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш
як 10 календарних днів.

19. Надання військовослужбовцям у періоди, передбачені пунктами 17 і 18
цієї статті, інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-
жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього
догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до
досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або
для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-
лікарської комісії, припиняється”.

Доповнення норми чи речення словами здійснюється за такими ж
правилами. 

Наприклад, у Законі України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо подальшого вдосконалення порядку ліцензування
господарської діяльності” перше речення частини четвертої після слова
“ліцензування” доповнити словами “протягом п’яти робочих днів з дня
закінчення перевірки”.

Якщо зміни і доповнення вносяться до декількох законів, вони
розміщуються в хронологічному порядку. Причому, якщо в переліку актів, до
яких вносяться зміни, є кодекси, вони розташовуються на початку проєкту
(також в хронологічному порядку).

У разі доповнення закону новим розділом, главою чи статтею, нумерація не
змінюється, тобто краще додавати нові розділи, глава чи статті із позначкою
"прим" з верхнім регістром.

Приклади:
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1) Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про здійснення
державних закупівель” щодо впровадження процедури електронного
реверсивного аукціону”:

“Доповнити розділом VIII-1 такого змісту:

“Розділ VIII-1

Процедура електронного реверсивного аукціону

Стаття 39-1. Загальні положення та умови застосування процедури
електронного реверсивного аукціону”;

2) Закон України “Про внесення змін до Сімейного кодексу України”:

“Доповнити розділ IV Кодексу главами 20-1, 20-2 такого змісту:”;

3) Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв’язку з прийняттям Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування”

“Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
№ 25-26, ст. 131) доповнити статтею 212-2 такого змісту:”

У разі необхідності зміни термінології або назви органів у всьому тексті
закону, їх слід об’єднати та розмістити в кінці законопроєкту.

Наприклад: “У тексті Закону слова “угода” в усіх відмінках і числах
замінити словом “договір” у відповідному відмінку і числі”; “У тексті Закону
слова “фонд сприяння зайнятості”, “державний фонд сприяння зайнятості”,
“державний фонд сприяння зайнятості населення” у всіх відмінках замінити
словами “Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття” у відповідному відмінку”.

До переліку законодавчих актів, які потребують визнання їх такими, що
втратили чинність, слід включати не тільки законодавчі акти, які діяли до
прийняття нового законодавчого акта, а також і ті законодавчі акти із
зазначеного питання, що раніше фактично втратили чинність або поглинуті

150



наступними законодавчими актами, які не були визнані такими, що втратили
чинність в установленому порядку.

Як самостійні позиції до переліку включаються всі законодавчі акти, що
суперечать новому прийнятому закону, та акти, які стосуються його теми, що
фактично втратили значення.

Не слід скасовувати акти в загальній формі (тобто без їх перерахування),
оскільки це ускладнить застосування такого закону на практиці.

Інші види права законодавчої ініціативи

Вимоги до проєктів постанов Верховної Ради України

Згідно частини другої статті 46 Регламенту Верховної Ради України
актами Верховної Ради є закони, постанови, резолюції, декларації, звернення,
заяви.

Постанова – це підзаконний акт парламенту, що ухвалюється ним у
результаті колегіального обговорення народними депутатами більшістю голосів
від конституційного складу парламенту з питань, віднесених до компетенції
Верховної Ради України і щодо яких не передбачено необхідності ухвалення
законів. 

Постанови є основним видом підзаконних актів парламенту і, як правило,
охоплюють переважну більшість питань, що мають внутрішньо парламентський
характер. Як і закони, постанови Верховної Ради України є обов’язковими для
виконання Кабінетом Міністрів України (ч. 3 ст. 113 Конституції України).
Постанови парламенту мають як нормативно-правову, так і індивідуально-
правову природу. Ними, зокрема оформлюються й рішення парламенту з
кадрових питань (призначення, обрання, звільнення, надання згоди на
призначення та звільнення певних посадових осіб) або визначаються
особливості законодавчої процедури стосовно того чи іншого проєкту акта (що
також не має ознак нормативності).
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Стаття 138 Регламенту Верховної Ради України визначає порядок
прийняття постанов та інших актів Верховної Ради. Так, відповідно до частини
другої цієї статті Постанови Верховної Ради приймаються з конкретних питань з
метою здійснення її установчої, організаційної, контрольної та інших
функцій. 

Постанови та інші акти Верховної Ради приймаються з дотриманням
процедури, передбаченої для розгляду законопроєктів у першому читанні з
прийняттям їх у цілому, якщо Верховною Радою не прийнято іншого рішення.
Постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою, підписує та оприлюднює
Голова Верховної Ради України.

За загальним правилом постанови Верховної Ради України
розмежовуються залежно від того, містять чи не містять вони у своїй структурі
положення нормативного характеру. 

Постанови, прийняті Верховною Радою, які містять положення
нормативного характеру, набирають чинності з дня їх офіційного
оприлюднення, якщо ними не передбачено інше. 

Натомість постанови Верховної Ради, які не містять положення
нормативного характеру набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не
передбачено самою постановою. 

Також, слід відзначити постанови, які приймаються при здійсненні
законодавчої процедури. Такі постанови приймаються при розгляді
законопроєктів у першому та наступних читаннях.

Приклади:

1) Постанова Верховної Ради України “Про прийняття за основу проєкту

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
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проведення мобілізації та гарантій громадянам, які проходять військову

службу за призовом під час мобілізації”:

“Верховна Рада України пост ановляє:

1. Прийняти за основу проєкт Закону України про внесення змін до деяких

законів України щодо забезпечення проведення мобілізації та гарантій

громадянам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації

(реєстр. № 4710), поданий народним депутатом України Сиротюком Ю.М.

2. Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і

оборони доопрацювати зазначений законопроєкт з урахуванням зауважень і

пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд

Верховної Ради України у другому читанні”;

2) Постанова Верховної Ради України “Про прийняття за основу проєкту

Закону України про запобігання корупції”:

“Верховна Рада України пост ановляє:

1. Прийняти за основу проєкт Закону України про запобігання корупції

(реєстр. № 5113), поданий Кабінетом Міністрів України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою

злочинністю і корупцією доопрацювати за скороченою процедурою зазначений

законопроєкт з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права

законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у

другому читанні”;
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3) Постанова Верховної Ради України “Про повернення на доопрацювання

проєкту Закону України про службу в органах місцевого самоврядування”:

“Верховна Рада України пост ановляє:

Проєкт Закону України про службу в органах місцевого самоврядування

(реєстр. № 9673), поданий Кабінетом Міністрів України, повернути суб’єкту

права законодавчої ініціативи на доопрацювання”;

4) Постанова Верховної Ради України “Про направлення на доопрацювання

проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо

соціальних гарантій педагогічним, медичним і фармацевтичним працівникам,

які працюють у сільській місцевості”:

“Верховна Рада України пост ановляє:

Проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо

соціальних гарантій педагогічним, медичним і фармацевтичним працівникам,

які працюють у сільській місцевості (реєстр. № 1061), поданий народними

депутатами України Симоненком П.М., Гордієнком С.В., Герасимчуком М.І.,

Бабич В.В., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на

доопрацювання”;

5) Постанова Верховної Ради України “Про направлення на доопрацювання

Закону України “Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо

фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

“Верховна Рада України пост ановляє:
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Доручити Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики

доопрацювати Закон України “Про внесення змін до Господарського кодексу

України щодо фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців” (реєстр. № 2398),

повернутий із пропозиціями Президента України, з урахуванням пропозицій

Президента України та інших суб'єктів права законодавчої ініціативи і

повторно внести його на розгляд Верховної Ради України”;

6) Постанова Верховної Ради України “Про зняття з розгляду проєкту

Закону України про державне регулювання в енергетиці України”:

“Відповідно до частини другої статті 48, частини другої статті 95

Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України пост ановляє:

1. Зняти з розгляду проєкт Закону України про державне регулювання в

енергетиці України (реєстр. № 0889), поданий народними депутатами України

Бронніковим В.К., Клюєвим А.П., Мартиненком М.В., Тулубом С.Б., як такий,

що втратив актуальність.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради

України від 7 лютого 2007 року № 607-V “Про прийняття за основу проєкту

Закону України про державне регулювання в енергетиці України”;

7) Постанова Верховної Ради України “Про направлення на повторне друге

читання проєкту Кодексу цивільного захисту України”:

“Верховна Рада України пост ановляє:

Проєкт Кодексу цивільного захисту України (реєстр. № 10294), поданий
Кабінетом Міністрів України, повернути Комітету Верховної Ради України з
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питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи для доопрацювання та внесення на повторне
друге читання”.

Пропозиції та поправки до 2 читання

У частині 5 статті 89 Регламенту визначається обсяг права законодавчої
ініціативи. Воно включає в себе право внесення проєктів законів, інших актів
парламенту, а також пропозицій і поправок до законопроєктів.  Для підготовки
пропозицій та поправок, як і для підготовки законопроєкту теж потрібно
обирати:

 належну правову форму пропозиції/поправки;
 готувати пропозицію/поправку з урахуванням вимог законодавчої

(юридичної) техніки та встановлених Регламентом правил оформлення;
 готувати необхідні супровідні документи до пропозицій.

Правила щодо визначення та надання пропозицій і поправок вміщені в
статтях 89, 109, 116, 125 Регламенту.

Відповідно до пунктів 3,4 частини шостої, частин 7, 8, 9 статті 89
Регламенту:

пропозиції - внесення змін до тексту законопроєкту (статей, їх частин,
пунктів, речень), зміни порядку розміщення, об'єднання розділів, глав, статей, їх
частин і пунктів, а також виділення тих чи інших положень в окремі розділи,
глави, статті;

поправка - внесення виправлень, уточнень, усунення помилок,
суперечностей у тексті законопроєкту;

пропозиції вносяться до законопроєкту, який готується до другого
читання, в редакції, яка передбачає конкретну зміну, доповнення або
виключення певних положень із тексту законопроєкту;
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пропозиція щодо структурних частин законопроєкту має містити
послідовно викладені назви розділів, глав, а в разі необхідності - статей, частин
чи пунктів законопроєкту;

поправка може бути внесена в електронній формі до законопроєкту, який
готується до другого і третього читань, а також усно під час розгляду
законопроєкту в другому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради.

Пропозиції, поправки, висновки до законопроєктів подаються до Апарату
Верховної Ради або безпосередньо до комітету чи до тимчасової спеціальної
комісії, які визначені головними з відповідних законопроєктів, в електронній
формі. 

Пропозиції і поправки до законопроєкту, який готується до другого
читання, вносяться в 14-денний строк після дня прийняття законопроєкту за
основу. До повторного другого читання законопроєкту пропозиції і поправки
вносяться в 10-денний строк після дня попереднього другого читання і лише до
тих розділів, глав, статей, їх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень
законопроєкту, що не були прийняті у другому читанні. 
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О.М.], 2018, електронний ресурс rules_web.pdf (radaprogram.org);

14. Законодавча техніка, електронний ресурс - Законодавча техніка -
(lawdrafting.org)

15. Розробка проектів нормативно-правових актів відповідно до методики
вирішення проблем – К., ФОП Москаленко О. М., 2012. – 180 с. norm_pr.pdf
(academy.gov.ua)

1 6 . Ко м е н т а р д о Р е гл а м е н т у В е р х о в н о ї Р а д и Ук р а ї н и
https://radaprogram.org/publications/komentar-do-reglamentu-verhovnoyi-rady-
ukrayiny
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17. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення проектів законів
(правила законопроектування)  https://www.csi.org.ua/publications/metodychni-
rekomendatsiyi-z-pidgotovky/. 
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	Навчальний онлайн курс на тему:
	Закон і громадяни
	Принципи права можуть знаходити вираз у законодавстві. Виходячи зі змісту терміну “принцип”, який означає початок, основу, правові принципи визначаються як основоположні ідеї, закріплені у законі. Вони набувають значення імперативних вимог, конкретних правил і зобов’язують правозастосовників до певної поведінки або встановлюють певні заборони. Завдяки таким ідеям національне законодавство збагачується загальнолюдськими правовими цінностями.
	Принципи мають бути працюючими, для цього у тексті будь-якого закону їх зміст підлягає найбільш повному розкриттю. Важливо також, щоб з принципами були узгоджені, тісно пов’язані усі приписи, що містяться в законодавчому акті.
	Враховуючи значення правових принципів, можна сказати, що якість законів й ефективність правового регулювання багато у чому залежать від того, яким чином у них сформульовані і розкриті такі принципи. Більш конкретно: якими є принципи, такими є й закони.
	В демократичному правовому суспільстві правові принципи формуються на основі досягнень правової думки за всю історію цивілізації, вітчизняного досвіду, а також з урахуванням об’єктивних закономірностей розвитку суспільства. Основоположні ідеї, закріплені у законі, стають правовими нормами, набувають державно-владного характеру. Вони не лише визначають рівень правового регулювання тих чи інших суспільних відносин, але й вказують на подальший розвиток законодавства.
	Принципи являють собою основні ідеї, вихідні положення процесу формування, розвитку і функціонування права і законів. Принципи справляють великий вплив на весь процес підготовки законів, їх видання встановлення гарантій додержання правових вимог. Принципи слугують орієнтиром усієї правотворчої, правозастосовної та правоохоронної діяльності державних органів. Принципи не є довільними за своїм характером, вони об’єктивно зумовлені економічною, соціальною, політичною будовою суспільства, характером домінуючого у країні політичного і державного режимів, основними принципами побудови і функціонування політичної системи того чи іншого суспільства.
	Спеціально-юридичні принципи є у той же час соціальними, але перекладеними мовою права, юридичних конструкцій, правових засобів та засобів їх забезпечення. До них, зазвичай, відносять:
	1) принцип конституційності - передбачає перш за все забезпечення верховенства Конституції. Конституція має вищу юридичну силу і всі закони та інші нормативно-правові акти не повинні їй суперечити. Оскільки Конституція втілює в собі поняття вищої справедливості та являє собою, з точки зору природного права, основний позитивний правовий закон, то верховенство Конституції, в такому випадку, може сприйматися як верховенство права;
	2) принцип демократизму - вираження у законах волі більшості населення, врахування інтересів різних соціальних груп;
	3) принцип гуманізму - передбачає закріплення й охорону у законах соціальних умов, необхідних для здійснення та захисту основних прав людини, прав народу (нації), усього людства, спрямованість законів на максимальне задоволення матеріальних та духовних потреб людини;
	4) принцип соціальної справедливості, рівності юридичних прав та обов’язків
	5) принцип загальної обов’язковості законодавчих норм для всього населення країни та пріоритету цих норм над усіма іншими соціальними нормами;
	6) принцип несуперечності законодавчих норм, їх пріоритету над нормами інших нормативно-правових актів;
	7) принцип поділу законодавства на самостійні галузі;
	8) принцип соціальної свободи, рівності перед законом і судом, рівноправності;
	9) принцип законності та юридичної гарантії прав і свобод людини, зафіксованих у законі, зв’язаність нормами закону діяльності всіх посадових осіб і державних органів;
	10) принцип справедливості, що виражається у рівному юридичному масштабі поведінки і суворій відповідності юридичної відповідальності скоєному правопорушенню;
	11) принцип юридичної відповідальності лише за вчинену протиправну поведінку і визнання кожного невинним доти, доки вину не буде встановлено у судовому порядку; принцип презумпції невинуватості;
	12) принцип неприпустимості зворотної сили законів, які встановлюють нову або більшу юридичну відповідальність, гуманність покарання, що сприяє виправленню засудженого;
	13) принцип гласності - передбачає доступність для сприйняття та розуміння текстів прийнятих законів, а також доведення їх до відома широкого кола населення. Перш за все це стосується законів, які торкаються прав, свобод та обов’язків громадян;
	14) принцип додержання міжнародних стандартів - відповідність положень закону міжнародним зобов’язанням України. Відповідно до цього принципу визнається пріоритет загальновизнаних принципів міжнародного права в галузі прав людини та забезпечується відповідність ним внутрішнього національного законодавства;
	Тема 1.2.Характерні ознаки закону
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	Правосвідомість та правова культура учасників законотворчості
	Питання участі громадян у законотворчій діяльності
	Наразі, допоки відсутнє нормативне закріплення обов’язковості розробки концепцій законопроєктів, відповідно також існує вакуум єдиного правового регулювання її структури та елементів.
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