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АНОТАЦІЯ 

           Мельник А.А. Якість закону: теоретико-методологічний та техніко-

юридичний аспекти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  

за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена дослідженню проблеми якості закону як 

актуальної для юридичної науки і практики, що має як теоретичний, так і 

практичний рівень.  

У дисертаційному досліджені узагальнено науково-теоретичне 

становлення та розвиток поглядів на якість закону в історії світової та 

вітчизняної правової думки та виокремлено три рівні наукових знань та 

поглядів на означену правову проблему: філософський, соціологічний та 

юридичний. Філософський рівень якості закону досліджує означену проблему 

через категорію якість як філософську категорію, що має тривалу історію 

формування, містить шість етапів становлення та розвитку наукових поглядів 

на означену проблему, а саме: Античний період у межах якого якість 

розуміється як складне світоглядне поняття, що є видовою відмінністю 

сутності, як значуща ознака, що виокремлює річ серед інших речей; 

Середньовіччя, у межах якого якість розуміється як вічна і незмінна форма - 

все те, що перетворює невизначену матерію у конкретні об'єкти; період 

Просвітництва, впродовж якого якість обґрунтовувалась як проблема 

диференціації первинних об'єктивних,  вторинних суб'єктивних якостей; як 

логічна категорія, що поділяється на види та містить діалектичну тотожність 

і відмінність; матеріалістичний підхід ХІХ століття характеризується 

обґрунтуванням категорії якість як цілісної характеристики функціональної 

єдності істотних властивостей, внутрішньої і зовнішньої визначеності, 
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відносної стійкості об'єкта, його відмінності від інших об'єктів або схожості з 

ними; філософія ХХ століття обґрунтовує якість як цілісну характеристику 

єдності істотних властивостей об'єкта, його внутрішньої і зовнішньої 

визначеності і стійкості;  знання про об’єкт, що можливо опанувати тільки 

якщо останній являє собою щось якісно визначене; сучасний період, 

перетворив категорію якість з філософського поняття у самостійну 

міждисциплінарну категорію, окремий напрям дослідження за допомогою 

якого можливо ідентифікувати і класифікувати річ, здатну до 

трансформування і перетворення у нову якість. 

Соціологічний рівень якості закону досліджує означену проблему через 

розуміння співвідношення якості закону і його здатності відповідати 

економічним і соціальним реаліям, суспільним потребам, можливості 

забезпечувати регулювання суспільних відносин відповідно до мети, 

поставленої законодавцем на момент його прийняття. Соціологічний рівень 

як аналіз процесів і явищ у системі соціальних зв'язків з точки зору їх 

співвідношення з соціальним цілим визначає якість закону як основний 

механізм формального соціального контролю; правила поведінки, що 

офіційно зафіксовані політичною владою і впроваджуються у життя. Якісні 

закони чітко регулюють можливу поведінку та передбачають ряд покарань, 

що є адекватним відображенням існуючих суспільних відносин. 

Юридичний рівень характеризує якість закону з точки зору його 

властивостей, формального виразу, лінгвістичного, структурного, 

процесуального, теоретико-юридичного та право реалізаційного вимірів. 

На основі аналізу наукової літератури розкрито особливості та 

значення, критеріїв і аспектів якості закону, обґрунтовано авторське 

визначення поняття «якість закону» як сукупності  властивостей, необхідно 

притаманних закону, що характеризують його у якості регулятора суспільних 

відносин. 

У дисертації розкрито методологію дослідження якості закону за 

допомогою філософських, загально-наукових та спеціально-наукових методів 
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дослідження. Обґрунтовано, що теоретико-світоглядним та методологічним 

базисом дослідження якості закону є філософські методи наукового пізнання, 

серед яких: діалектико-матеріалістичний, метод діалектичної логіки та 

аксіологічний (ціннісний) метод; загальнонаукові методи пізнання якості 

закону супроводжують весь процес аналізу предмета дослідження, серед 

яких виокремлені: історичний,  метод формалізації, статистичний, метод 

системного аналізу, термінологічний метод, герменевтичний метод; 

спеціально-наукові методи дослідження якості закону полягають у 

застосуванні пізнавальних засобів, що забезпечують вивчення окремих 

аспектів означеної юридичної проблеми. Серед спеціально-наукових методів 

дослідження категорії якість закону застосовано формально-юридичний, 

метод моніторингу, метод моделювання та прогнозування. 

Визначена природа, сутність та функціональне призначення 

законодавчої техніки як інструмента утворення якісних законів та з’ясовано 

вплив законодавчої техніки на якість закону. 

Запропоновано  авторське розуміння якості закону у техніко-

юридичному аспекті як внутрішньо притаманної формі і змісту закону 

сукупності соціальних і юридичних властивостей, що відображають ступінь 

дотримання правил правотворчої, зокрема, законотворчої техніки за 

змістовним і зовнішнім оформленням закону, є складним та важливим 

аспектом, забезпечення відповідності  якісних норм закону вимогам 

юридичної (законодавчої) техніки. 

Встановлено, що критерії якості закону у техніко-юридичному аспекті 

відображають відповідність закону стандартам та правилам законодавчої 

техніки, серед яких виокремлені: юридично-лінгвістичний, що впливає на 

мовну, стилістичну якість закону при дотриманні мовних та стилістичних 

правил юридичної техніки; юридично-логічний критерій як результат 

дотримання логічних правил утворення тексту закону; критерій якості 

внутрішньої будови, що полягає у дотриманні норм та правил структури 

закону; критерій дотримання правил зовнішнього оформлення закону. 
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Обґрунтовані можливі помилки у застосуванні мовних правил 

утворення законодавчих текстів як результат складного логічного та 

лінгвістичного процесу, де правила логіки у текстах закону складають основу 

законодавчого тексту та є каркасом, на якому законодавчий текст будується 

за мовними правилами. Дотримання мовних вимог забезпечує визначеність 

та узгодженість, а логічність викладу правового матеріалу, у свою чергу, 

сприяє його точності та зрозумілості. Обґрунтовано, що логічність побудови 

закону неможлива без логічності його мови і навпаки. 

Обґрунтовано правові шляхи усунення помилок у застосуванні мовних 

правил складання законодавчих текстів, серед яких виокремлено такі як: 

здійснення розподілу кола помилок при застосуванні мовних правил 

формування законодавчих текстів на загальні, термінологічні, синтаксичні та 

стилістичні; ефективне застосування законодавчої техніки як системи засобів 

і правил створення законів і здійснення їх систематизації, що повинно 

здійснюватися відповідно до певних правил (юридичні конструкції, мовні 

засоби, цифрові вирази, правила викладення норм права у статтях законів, 

правила побудови структури закону, правила логіки тощо); нормативне 

закріплення вимог законодавчого стилю у формі ієрархічного поділу на 

загальні і спеціально-юридичні. До загальних вимог належать: стиль закону, 

який має бути рівним, спокійним, поміркованим, не містити експресивності; 

зв’язаність та послідовність законодавчих текстів, що полягає у відсутності 

лексичної та змістової абсурдності, перескакування та розходження; 

відсутності тавтологічних помилок;  точність і ясність,  що полягає у якості 

юридичного тексту, який складається з точності висловів, чистоти мови і 

правильності  побудови   фраз; простота викладу законодавчого тексту 

полягає у однозначності тексту, його ефективному  засвоєнні як важливої 

умови належної  реалізації   норм закону; лаконічність і компактність 

законодавчого тексту, полягає у тому, що лаконічність статей передбачає 

відповідність правилу - кожна фраза законодавчого тексту має виражати 

одну думку, не містити скорочень, невиправданих повторів, ефективне 
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структурування відсильних норм, використання спеціальної нормативної 

термінології. 

Обґрунтовано, що спеціально-юридичні вимоги надають нормативної 

якості законодавчому тексту. Серед них виокремлені: а) вимоги у сфері 

характеру припису (зобовʼязальнo-приписувальний характер та 

кoнстатувально-приписувальний характер); б) мoвна стандартизованість як 

самостійна вимога до законодавчого тексту  полягає у використанні 

відповідних слів, словосполучень, граматичних форм, побудови речень, 

дієслівних  форм,   сполучників  тощо); в) вимога компoзиційності 

(графічності) законодавчого тексту полягає у використанні певних графічних 

реквізитів, за допомогою яких законодавчий текст набуває логічної 

послідовності, композиційності (організованої побудови). 

Ключові слова: якість, якість закону, юридична техніка, законодавчий 

текст, критерії якості закону, законодавча техніка, техніко-юридична якість 

закону. 

SUMMARY 

 

Melnyk A.  The Quality of the Law: Theoretical and Methodological, 

Technical and Legal Aspects. – Qualifying scientific work as the manuscript. 

The thesis for a candidate’s degree by the specialty 12.00.01 – theory and 

history of state and law; history of political and legal studies. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation is focused on studying the problem of the quality of the law 

as the relevant for legal science and practice, which has both theoretical and 

practical level. 

The author of the dissertation has generalized scientific and theoretical 

formation and development of the points of view on the quality of the law in the 

history of world and domestic legal thought; and has singled out three levels of 
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scholarly knowledge and views on the specified legal problem: philosophical, 

sociological and legal levels. The philosophical level of the quality of the law 

studies the specified problem through the category of quality as a philosophical 

category, which has a long history of formation, contains six stages of formation 

and development of scientific views on the specified problem, namely: Ancient 

period where the quality is understood as a complex paradigm that is a specific 

difference of the essence as a significant feature that distinguishes the thing among 

other things; Middle Ages, where the quality is understood as an eternal and 

immutable form – everything that transforms an indefinite substance into concrete 

objects; age of Enlightenment, during which the quality was justified as a problem 

of differentiation of primary objective, secondary subjective qualities; as a logical 

category, which is divided into species and contains dialectical identity and 

difference; the materialist approach of the XIX century is characterized by the 

substantiation of the category of the quality as a holistic characteristic of the 

functional unity of the essential properties, internal and external certainty, the 

relative stability of the object, its distinction from or similarity with other objects; 

the philosophy of the XX century substantiates the quality as an integral 

characteristic of the unity of the essential properties of the object, its internal and 

external certainty and stability; knowledge about the object that can be mastered 

only if the latter is something qualitatively defined; the modern period, has 

transformed the category of the quality from the philosophical concept into an 

independent interdisciplinary category, a certain area of research, which assists to 

identify and classify a thing capable for the transformation and reformation into a 

new property. 

The sociological level of the quality of the law studies the specified problem 

through the understanding of the correlation between the quality of the law and its 

ability to match economic and social realities, social needs, and the ability to 

ensure the regulation of social relations in accordance with the goal set by the 

legislator at the time of its adoption. The sociological level as the analysis of 

processes and phenomena within the system of social relations in terms of their 
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correlation with the social entire determines the quality of the law as the main 

mechanism of formal social control; rules of conduct officially fixed by the 

political authorities and put in place. Qualitative laws clearly regulate possible 

behavior and provide a number of punishments that is an adequate reflection of 

existing social relations. 

The legal level characterizes the quality of the law in terms of its properties, 

formal expression, linguistic, structural, procedural, theoretical and legal, law 

enforcement dimensions. 

On the basis of the analysis of scientific literature, the author has revealed 

peculiarities and significance, criteria and aspects of the quality of the law; has 

substantiated own definition of the concept of “quality of the law” as a set of 

properties, necessary inherent for the law, which characterizes it as a regulator of 

social relations. 

The author of the dissertation has revealed the methodology of research of 

the quality of the law with the help of philosophical, general and scientific, special 

and scientific methods of research. It is substantiated that the philosophical 

methods of scholarly knowledge are methodological, theoretical and philosophical 

basis for studying the quality of the law, among which: dialectical and 

materialistical, the method of dialectical logic and the axiological (value) method; 

general scientific methods of cognition of the quality of the law accompany the 

whole process of the analysis of the subject matter of the research, among which 

the author distinguishes: historical, method of formalization, statistical, method of 

system analysis, terminological method, hermeneutic method; special and 

scientific methods of studying the quality of the law consist in the application of 

cognitive tools that provide the study of certain aspects of the specified legal 

problem. Among the special and scientific methods of studying the quality of the 

law, the author has used the formal and legal method, the method of monitoring, 

the method of modeling and forecasting. 



9 

 

The author has determined the nature, essence and functional purpose of 

legislative technique as an instrument for the creation of high-quality laws and has 

clarified the influence of legislative technique on the quality of the law. 

The author has offered own understanding of the quality of the law in the 

technical and legal aspect as an internal inherent form and content of the law of the 

totality of social and legal properties, reflecting the degree of observance of the 

rules of law-making, in particular, the legislative technique in accordance with the 

content and get-up of the law, is a complicated and important aspect, ensuring the 

compliance of qualitative norms of the law with the requirements of legal 

(legislative) technique. 

It has been established that the criteria of the quality of the law within the 

technical and legal aspect reflect the compliance of the law with the standards and 

rules of the legislative technique, among which the author distinguished: legal and 

linguistic, which influences the linguistic, stylistic quality of the law while 

observing the linguistic and stylistic rules of legal technique; legal and logical 

criterion as the result of the observance of logical rules of forming the text of the 

law; the criterion of the quality of internal structure, which is to comply with the 

norms and rules of the structure of the law; the criterion of the compliance with the 

rules of external registration of the law. 

The author has grounded possible mistakes in the application of linguistic 

rules for the creation of legislative texts as the result of a complex logical and 

linguistic process, where the rules of logic in the texts of the law form the basis of 

the legislative text and are a framework for the basis of the legislative text in 

accordance with linguistic rules. Compliance with linguistic requirements ensures 

certainty and consistency, and the logic of the presentation of the legal material, in 

turn, contributes to its accuracy and comprehensiveness. It has been substantiated 

that the logic of constructing a law is impossible without the logic of its language 

and vice versa. 

The author has grounded legal ways for eliminating errors in the application 

of language rules of drafting legislative texts, among them are as follows: carrying 
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out the distribution of the range of errors while applying the linguistic rules of the 

formation of legislative texts into general, terminological, syntactic and stylistic; 

the effective use of legislative technique as the system of means and rules for the 

creation of laws and the implementation of their systematization, which must be 

carried out in accordance with certain rules (legal constructions, linguistic means, 

digital expressions, rules for setting the law norms in the Articles of laws, rules for 

constructing the law structure, rules of logic, etc.); normative consolidation of the 

requirements to the legislative style in the form of hierarchical division into 

general, special and legal ones. The general requirements include: the style of the 

law, which should be equal, calm, moderate, not expressive; interconnectivity and 

consistency of legislative texts, which consists in the absence of lexical and 

substantive nonsense, overleaping and divergence; absence of tautological errors; 

accuracy and clarity, consisting in the quality of the legal text, which consists of 

the accurate expressions, the purity of speech and the correctness of constructing 

phrases; the simplicity of presenting the legislative text consists in the 

unambiguousness of the text, its effective assimilation as an important condition 

for the proper implementation of the law norms; the conciseness and compactness 

of the legislative text is that the conciseness of the Articles implies the compliance 

with the following rule – each phrase of the legislative text should express one 

opinion, not containing abbreviations, unnecessary repetitions, effective structuring 

of reference rules, the use of special regulatory terminology. 

It has been substantiated that special and legal requirements provide 

normative quality to the legislative text. Among them we distinguish: a) 

requirements in the field of the nature of the order (obligatory and compliance 

character, statutory and compliance character); b) the language standardization as 

an independent requirement for the legislative text is the use of appropriate words, 

phrases, grammatical forms, construction of sentences, verbal forms, conjunctions, 

etc.); c) compositionality (graphics) requirement of the legislative text is to use 

certain graphic essential elements, through which the legislative text acquires the 

logical sequence, compositionality (organized construction). 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. У сучасній юридичній науці та практиці 

немає більш значущого та, водночас,  недостатньо реалізованого на практиці 

завдання, ніж підвищення якості законів. Необхідність створення якісних 

законів вимагає глибокого і неупередженого осмислення багатьох існуючих 

проблем у правотворчості з виокремленням особливого техніко-юридичного 

аспекту. Особливої значущості тема дослідження набуває у контексті 

оновлення вітчизняного законодавства, узагальнення досвіду нормативного 

регулювання, створення науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

вдосконалення механізму дії та забезпечення реалізації законів, 

впровадження різноманітних суспільних реформ. 

Достеменно відомо, що значна кількість формально діючих законів не 

здатні вплинути на суспільно-правові відносини через об'єктивну 

неможливість їх виконання. Пов'язано це, у першу чергу, з тим, що 

законодавець не враховує всієї сукупності проблем техніко-юридичного 

змісту, які впливають на створення якісних законодавчих текстів. Звернення 

до теоретичного аналізу зазначеної проблеми надає можливість виявити 

неякісні закони та сприяє підвищенню якості діючих, що спрямовані на 

регулювання суспільних відносин у сучасній Україні. 

Важливим є аналіз якості закону на фоні широкого кола соціальних, 

економічних, політичних, ідеологічних, культурно-духовних проблем 

сучасного життя України, оскільки означена проблема пов’язана із 

соціально-економічними умовами, суспільними потребами, досконалістю 

юридичної техніки, рівнем правосвідомості законодавців, якістю підготовки 

юридичних кадрів та правовою культурою сучасного суспільства. 

Водночас вивчення існуючих публікацій представників теоретичної 

науки, а також узагальнення результатів досліджень практиків засвідчують 

необхідність комплексного вивчення проблеми якості закону у теоретико-

методологічному та техніко-юридичному аспектах.  



17 

 

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

Дисертаційне дослідження здійснено в межах тем науково-дослідної роботи 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка : «Механізм адаптації законодавства у сфері прав громадян 

України до законодавства Європейського Союзу» (№ 06БФ042-01, номер 

державної реєстрації 0101U003579); «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01, номер 

державної реєстрації 0111U008337) та відповідно до затвердженої і в 

подальшому уточненої Вченою радою юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка теми дисертації 

(протокол від 22 грудня 2014 р. № 4 та протокол від 27 березня 2017 р. № 6). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

на підставі комплексного аналізу теоретико-правових та техніко-юридичних 

аспектів якості закону; з’ясування ролі юридичної техніки та правової 

доктрини у становленні концепції якості закону, визначення основних форм 

прояву якості закону та шляхів удосконалення в Україні.  

Досягнення зазначеної мети передбачає необхідність вирішення таких 

завдань: 

- розкрити ґенезу становлення наукових поглядів щодо якості закону; 

- з’ясувати функціональні можливості методології наукового пізнання 

якості закону;  

- обґрунтувати авторську дефініцію поняття «якість закону» на основі 

узагальнення  існуючих доктринальних підходів теоретичного рівня на 

досліджуване поняття; 

- з’ясувати природу, структуру та функціональне призначення 

законодавчої техніки як інструменту формування якісних законів; 

- удосконалити уявлення про вплив законодавчої техніки на якість 

закону; 

- запропонувати розуміння якості закону у техніко-юридичному аспекті; 
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- встановити критерії виміру якості закону у техніко-юридичному 

аспекті; 

- виокремити помилки у застосуванні мовних правил формування 

законодавчих текстів та запропонувати шляхи їх усунення.  

Об’єктом дослідження є якість як юридична категорія та важлива 

властивість закону. 

Предметом  дослідження є теоретико-методологічні та техніко-

юридичні аспекти якості закону. 

Методи дослідження. З метою отримання достовірних результатів в 

процесі дослідження було використано систему методів філософського, 

загальнонаукового та спеціально-наукового рівнів. Основу дослідження 

складають філософські методи: діалектико-матеріалістичний метод 

застосовано для дослідження загального розуміння якості закону, процесу 

виникнення і розвитку цієї категорії та її взаємодії з іншими правовими 

явищами (п.п. 1.2); метод діалектичної логіки сприяв характеристиці змісту 

категорії «якість закону» як універсальної категорії права, виокремленню 

системи взаємозв'язку якісних норм закону та надання йому якісності (п.п. 

1.2, 2.1); аксіологічний метод – для врахування впливу багатоманітності 

внутрішнього змісту закону на предмет якісності, що втілюється у його 

нормах, функціях та символах (п.п. 3.2, 3.3). 

 Серед загальнонаукових методів пізнання якості закону у 

дисертаційному досліджені використано наступні: історичний метод – для 

дослідження ґенези уявлень філософів-правників про поняття якість закону 

(п. 1.1); метод формалізації – для визначення логічної структури якісних 

приписів, що надають змогу перевести символічну мову логіки у текст 

закону (п.п. 3.1, 3.2); метод системного аналізу – для з’ясування якості 

закону як об'єкту, що може бути представлений у термінах і поняттях теорії 

систем (п.3.2); термінологічний метод – для визначення термінів «якість» та 

«закон», уточнення змісту та обсягу означених понять, встановлення 

взаємозв'язку і субординації цих понять, їх місця у понятійному апараті 
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теорії та філософії права (п.п. 1.1, 2.1); герменевтичний метод – для 

дослідження сенсу якості закону як окремих позитивно-правових настанов як 

у кожній правовій нормі закону, так і тексті закону у цілому (п.2.1). 

 Із спеціально-наукових методів застосовано: формально-юридичний 

метод – для обґрунтування визначення поняття «якість закону» (п.2.1); 

метод моделювання – для створення теоретичної моделі (проекту якісного 

закону) (п.2.2); порівняльно-правовий метод – для з’ясування рис подібності 

та відмінності якісного закону від інших нормативно-правових актів (п.п.1.3, 

2.1); метод моніторингу – для виявлення можливостей, забезпечення умов і 

стратегій прийняття якісно нових законів (п.3.3); метод прогнозування – для 

визначення основних тенденцій та перспектив прийняття якісних законів в 

Україні (п.3.3). 

Теоретико-методологічну базу дослідження складають праці 

науковців, які вивчали проблему якості закону як самостійну. Серед них: 

С.А. Бєлоусов, З.А. Бектепова, А.А. Брижинський, С.А. Воробйoва, А.С. 

Гатилова, А.В. Зінов'єв, В.Н. Зенков, А.А. Зелепукін, В.В.Ігнатенко, О.А. 

Іванюк, В.Ю. Картухін, В.В. Красінський, А.І. Козулін, В.М. Косович А.А. 

Лук'янов, Н.В. Минюк, Р.К. Наді, А.І. Петров, Т.К. Примак, Е.М. Соловйова, 

Р.Ш. Сатівалдієв, О.В. Сирих, С.С. Тихонова, Д.С.Третьякова, Т.В. 

Худойкіна, В.І. Червонюк; 

техніко-юридичним аспектам якості закону присвятили свої праці 

Л.Ф.Апт, Ю.Г.Арзамасова, В.К.Бабаєва В.М. Баранов, О.В.Богачова,  

М.Л. Давидова, Ж.О. Дзейко, Т.О. Дідич, Н.А. Власенко, Т.В. Кашаніна, В.Н. 

Карташов, В.В. Лемак, Б.В. Малишев, А.С. Піголкін, В.М. Сирих, В.А. 

Толстик, Д.В. Чухвічев; 

різні аспекти проблеми якості закону знаходилися у центрі уваги таких 

вчених, як С.С. Алексєєв, В.К. Бабаєв, В. М. Баранов, С.В. Бошно,  

А.М. Васильєв, Н.В. Вітрук, В.В. Дудченко, Д.А. Керимов, А.М. Колодій, 

В.В. Костицький, В.В. Лемак, Л.А. Луць, М.Н. Марченко, Н.І. Матузов, А.В. 

Малько, О.М. Оніщенко, І.І. Онищук, Н.М. Пархоменко, О.В. Петришин, 
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С.В. Поленіна, В.Н. Протасов, П.М. Рабінович, Б.П. Спасов, Р.Ш. 

Сатівалдієв, Т.І. Тарахонич,  Ю.А. Тихомиров, І.Д. Шутак. 

Емпіричну базу дослідження складають літературні джерела, 

нормативно-правові акти України, рішення Верховного Суду, рішення 

Конституційного Суду України. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що 

дисертація є одним із перших у сучасній вітчизняній загальнотеоретичній 

юридичній науці комплексним науковим дослідженням якості закону на 

теоретико-методологічному та техніко-юридичному рівнях. 

Наукова новизна одержаних результатів виявляється у положеннях, 

висновках і рекомендаціях, які відображають особистий внесок дисертанта в 

розроблювану проблему, а саме: 

уперше: 

- здійснено періодизацію розвитку уявлень про якість закону в історії 

світової та вітчизняної правової думки шляхом виокремлення  трьох 

напрямів: філософського, у межах якого означена проблема досліджується 

через категорію якість у філософському її значенні, що має тривалу історію 

формування та вміщає шість історико-філософських етапів: Античного 

періоду, Середньовіччя, періоду Просвітництва, матеріалістичного підходу 

ХІХ століття,  філософії  ХХ століття, сучасного періоду; соціологічного 

напряму аналізу якості закону, що досліджує означену проблему через 

розуміння співвідношення якості закону і його здатності відповідати 

економічним і соціальним реаліям, суспільним потребам, здатності 

забезпечувати регулювання суспільних відносин відповідно до мети, 

поставленої законодавцем на момент його прийняття; юридичного напряму, 

який визначає якість закону через його властивості як джерела права, 

особливості як форми права та через співвідношення норм права і статті 

закону; 

- обґрунтовано авторське визначення поняття «якість закону» як 

сукупності соціальних та юридичних властивостей, необхідно притаманних 
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закону, що характеризують його у якості регулятора суспільних відносин; 

визначають рівень адекватності закону суспільним інтересам та є 

передумовою його легітимності; 

- запропоновано авторське розуміння якості закону у техніко-  

юридичному аспекті як внутрішньо притаманної формі і змісту закону 

сукупності соціальних і юридичних властивостей, що відображають рівень 

дотримання правил правотворчої, зокрема, законотворчої техніки за 

змістовним і зовнішнім оформленням закону, є складним та важливим 

аспектом, який забезпечує відповідність якісних норм закону нормам 

юридичної (законодавчої) техніки; 

удосконалено: 

- загальні положення про напрямки впливу законодавчої техніки на 

якість закону, що відображаються у систематичному впливові на законодавчу 

діяльність, сприянні правильному розумінню змісту закону, міжнародному 

обміні інформацією, забезпеченні наукової основи правотворчості та 

правозастосування;  

- теоретичні положення про помилки у застосуванні мовних правил 

формування законодавчих текстів як результат складного логічного та 

лінгвістичного процесу, де правила логіки у текстах закону складають основу 

законодавчого тексту та є каркасом, на якому законодавчий текст будується 

за мовними правилами; 

-  уявлення про прийоми законодавчої техніки як засоби та способи 

забезпечення якості закону. Засоби є передбаченими законом явищами, за 

допомогою яких досягаються цілі правового регулювання, необхідні 

соціальні та правові результати. Способи – конкретні шляхи досягнення 

поставлених цілей та результатів за допомогою конкретних засобів за 

наявності відповідних умов; 

дістали подальшого розвитку: 

- уявлення про вплив на якість закону таких складових законодавчої 

техніки як мовна, логічна та процесуальна; 
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- визначення поняття «законодавча техніка» як системи правил, 

прийомів та засобів, що використовуються для пізнавально-логічного та 

нормативно-структурного формування матеріалу і підготовки якісного тексту 

закону;  

- критерії якості закону у техніко-юридичному аспекті, що відображають 

відповідність закону стандартам та правилам законодавчої техніки, серед 

яких запропоновано: а) юридико-лінгвістичний критерій, що забезпечує 

мовну, стилістичну якість закону при дотриманні мовних та стилістичних 

правил юридичної техніки; б) юридико-логічний критерій як результат 

дотримання логічних правил формування тексту закону; в) критерій якості 

внутрішньої будови, що полягає у дотриманні норм та правил структури 

закону; г) критерій дотримання правил зовнішнього оформлення закону; 

- характеристика правових шляхів усунення помилок у застосуванні 

мовних правил формування законодавчих текстів, серед яких: а) здійснення 

розподілу всього кола помилок у застосуванні мовних правил формування 

законодавчих текстів на загальні, термінологічні, синтаксичні та стилістичні; 

б) ефективне застосування засобів та правил законодавчої техніки як системи 

засобів і правил створення законів і здійснення їх систематизації відповідно 

до певних правил (юридичні конструкції, мовні засоби, цифрові вирази, 

правила викладення норм права у статтях законів, правила побудови 

структури закону, правила логіки тощо); в) нормативне закріплення вимог 

законодавчого стилю у формі ієрархії поділу на загальні (стиль закону, 

зв’язаність та послідовність законодавчих текстів, точність і ясність, 

простота викладу законодавчого тексту, лаконічність і компактність 

законодавчого тексту) і спеціально-юридичні (характер припису, мoвна 

стандартизованість, вимога компoзиційності законодавчого тексту). 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки і 

рекомендації, обґрунтовані автором за результатами дослідження,  можуть 

бути використані: у науково-дослідній роботі – для подальшої теоретичної 

розробки проблем, пов’язаних із значенням, критеріями та аспектами якості 
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закону;  дослідження якості закону через виявлення помилок та визначення 

шляхів їх подолання; у правотворчій діяльності – для уточнення змісту, 

деталізації якісних законів та вдосконалення сучасного етапу правотворчої 

роботи;  навчальному процесі – при підготовці навчально-методичних 

матеріалів, розділів підручників та навчальних посібників, проведення занять 

з навчальних дисциплін «Актуальні проблеми теорії держави і права», 

«Теорія держави та права», «Юридична техніка». 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення, висновки та 

результати дисертаційного дослідження обговорювались на науково-

практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Компаративістські читання» (м. Львів, 20-21 травня 2011 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сьомі юридичні читання» (м. Київ, 19-20 

травня 2011 р.), VIII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання реформування правової системи України» (м. Луцьк, 17-

19 червня  2011 р.),  Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Основоположні принципи права як його ціннісні виміри» (м. Київ, 18 

жовтня 2013р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Правова 

політика в Україні: питання теорії та практики» (м. Київ, 24 жовтня 2014 р.), 

ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 26-27 червня 2015 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретико-методологические 

и конституционные основы устойчивого развития национальной правовой 

системы в условиях глобальных и региональных процессов  в  контексте  

защиты прав  человека и  построения  правового  государства» (м. Мінськ, 19-

20 жовтня 2015 р.),  V Міжнародній науково-практичній конференції 

«Юридична наука і практика: виклики часу» (м. Київ, 12 березня 2015 р.),  

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Національна ідея та 

правосвідомість в умовах трансформації сучасного українського 

суспільства» (м. Ірпінь, 18 листопада 2016 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Дух і мова закону» (м. Київ, 25 квітня 2016 р.),  ХІІІ 
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Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р.), ІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Юридична техніка і 

технологія: теорія та практика застосування»  (м. Львів, 24-25 листопада 2016 

р.), ІІІ Всеукраїнській  науково-практичній конференції «Держава і право та 

правотворчі традиції українського народу» (до 150-річчя М.С. 

Грушевського)» (м. Ірпінь, 23 листопада 2016 р.),  ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми законодавчого регулювання порядку 

розробки та прийняття нормативно-правових актів» (м. Київ, 2-3 листопада 

2017 р.), ХІІІ Всеукраїнській  науково-практичній конференції «Українська 

мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи» (м. Київ, 30 листопада 

2017 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Право, юридична 

наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)» 

(м. Київ, 27 квітня 2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні»  (м. 

Харків, 20-21 липня 2018 року).  

Публікації.  Основні положення дисертації викладено у 24 наукових 

публікаціях, серед яких 8 статей у наукових фахових виданнях з юридичних 

наук (у тому числі 1 – у  науковому виданні, що входить до міжнародної 

науковометричної бази Index Copernicus International),  16 тез у збірниках  

матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації визначена предметом, метою та 

завданнями дослідження. Робота складається занотації, вступу, трьох 

розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 230 сторінок, із них 

основного тексту – 190 сторінок. Список використаних джерел налічує 243 

найменування і розміщений на 21 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1 ГЕНЕЗА ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ЯКОСТІ ЗАКОНУ 

 

1.1 Становлення наукових поглядів на якість закону у вітчизняній 

та зарубіжній юридичній науці 

 

Одним з найважливіших завдань, що постає перед сучасним 

українським суспільством на шляху до правової держави є створення 

високоефективної, якісної правової системи, у якій головна роль належить 

якості закону як основного регулятора суспільних відносин. Якість закону як 

теоретико-правова категорія набирає все більшої актуальності і потребує 

поглибленого вивчення та всебічної теоретичної розробки, що обумовлене 

суттєвими якісними змінами всіх сфер суспільного життя, динамічністю 

світового соціального процесу, розгортанням науково-технічного прогресу і 

значним загостренням глобальних проблем, у тому числі і у сфері права. 

Не дивлячись на актуальність та важливість дослідження якості закону, 

означена проблема містить прогалини у системному дослідженні генезису 

вивчення поставленої правової проблеми  та з точки зору становлення 

наукових поглядів у наукових джерелах. Зазначена методологічна ситуація 

характерна для всієї теоретичної юриспруденції як на вітчизняному, так і 

зарубіжному рівнях. 

  Метою цього підрозділу є розкриття ґенези становлення наукових 

знань щодо проблематики якості закону. Саме це зумовлює постановку 

завдання – вивчення існуючих у літературі наукових поглядів на проблему 

якості закону у вітчизняній та зарубіжній юридичній науці; аналізу наукових 

підходів до вивчення категорії «якість закону». 

 Інтерес до проблеми якості закону в історії світової та вітчизняної 

правової думки має історично-тривалий характер та містить обґрунтування 

означеної категорії як головної умови створення правової держави. Крім 

того, сутність та ознаки якості закону, критерії відмежування якісних законів 
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від неякісних, були і є предметом дослідження багатьох учених у різні 

історичні періоди.  

 Аналіз ґенези становлення наукових знань щодо означеної 

проблематики дає можливість виокремити три напрями розвитку наукових 

знань та поглядів: філософський, соціологічний, юридичний підходи.  

Філософський напрям дослідження якості закону аналізує означену 

проблему через категорію якість як вираз визначеності об'єкта, де якість, у 

першу чергу, тотожна з визначеністю буття, а останнє перестає бути тим, чим 

воно є, коли буття втрачає свою якість, оскільки, без визначеності немає і 

змісту та завдяки якості об'єкт через індивідуальний зміст набуває 

визначеності і стійкості [1, с. 186]. 

Філософський напрям розуміння категорії якість закону через 

дослідження категорії якість базується на трьох підходах:  

1) розкриття змісту категорії якість;  

2) аналіз співвідношення понять якість і кількість та механізму 

переходу кількісних змін у якісні;  

3) дослідження методів та етапів пізнання якості. 

Філософська категорія якість має тривалу історію формування, витоки 

якої сягають античної філософії, а саме її дослідження у філософських 

трактатах Аристотеля, Демокрита, Платона, Піфагора.  

 У категоріальному значенні термін якість уперше було застосовано 

Аристотелем, який називав якістю те, завдяки чому предмети визнаються 

якісно певними [2, с. 189]. Якість філософ розумів у вигляді: а) властивості і 

стану речей, де властивість є порівняно стійкою характеристикою речі, 

майже недоступною змінам); б) можливості до природної здатності чи 

нездатності до чого-небудь (до певної діяльності, зміни та інше); в) певної 

фігури предмета, його зовнішньої форми [2, с. 190].  

  Якість, на думку Аристотеля, є, перш за все, видовою відмінністю 

сутності, тобто видом речі, реалізованої у предметній формі. Цим філософ 

пояснював деякі якості - видові і родові поняття про предмети, що 
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відображають їх внутрішню сутність [2, с. 192]. Тільки вторинні сутності, на 

думку вченого, позначають не просто окремо якість, як це робить, наприклад, 

біле: адже біле не означає нічого крім якості. На відміну від виду і роду, що 

встановлюють якість у ставленні до суті, вони позначають (вказують на) 

деяку якісно певну сутність [2, с. 192]. 

  Аристотель звернув також увагу на здатність речей перетворюватися у 

протилежне, підкреслюючи  змінність якості, яка як категорія допускає 

велику і меншу ступінь. Філософ наголосив на необхідності порівняльного 

підходу при дослідженні якості, оскільки одне схоже з іншим лише остільки, 

оскільки воно є якісно визначеним. Якісна зміна характеризується переходом 

від однієї протилежності до іншої, а кількісні зміни - збільшенням або 

зменшенням величини. Межею зміни є сама протилежність. Елементи у 

процесі якісних перетворень здатні змінювати свої властивості на протилежні 

[2, с. 193]. 

  Виходячи із зазначеного аналізу якості Аристотелем, приходимо до 

висновку, що перший ґрунтовний аналіз категорії якість у наукових джерелах 

міститься саме у працях вченого, який поняття якості розумів як:  

1) категорію, що надає речі якісної характеристики;  

2) виокремлення видової відмінності як основної якості, що вкрай 

важливо для речі;  

3) самостійну категорію, що є найголовнішою, оскільки належить до 

складу суті. 

Платон під категорією якість розумів складну характеристику єдиної 

речі або духовної здатності. Філософ пов’язував різноманіття властивостей 

людей і речей з наявністю єдності і боротьби протилежностей. На думку 

Платона, у разі усунення протилежностей встановилася б тотожність 

властивостей і припинилося б їх виникнення і зникнення [3, с. 147]. 

Піфагор у своїх наукових трактатах відзначав таку особливість 

категорії якість як її парність [3, с. 165]. Філософ прагнув звести одну 

категорію до іншої, передати одну за допомогою іншої та обґрунтовував це 
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плідністю у пізнавальному аспекті, що тісно пов´язаний з широким 

впровадженням математики, яка передає якісні характеристики через 

кількісні [3, с. 166]. 

Демокрит та Галілей розуміли якість як світоглядне поняття та на 

відміну від Аристотеля, який дотримувався тільки однієї об'єктивної сторони 

якості, поділяли її на об'єктивну та суб'єктивну [3, с. 169].  

Таким чином, у період Античності категорія якість розуміється як 

складне світоглядне поняття, що є: 

-  видовою відмінністю сутності, яка розуміється як значуща ознака, 

що 

виокремлює річ серед інших речей; 

-  властивістю, специфікою, «як» і «що» речей та об’єктів;  

- початковою і справжньою єдністю або різноманіттям реальності,  її 

передбачуваного розчленування, яке може тим самим звести якість 

до кількості у результаті перерахунку якості одного і того ж виду.  

  Філософія Середньовіччя, у тому числі і наукова думка, розвивалась 

під впливом теологічних доктрин таких філософів та теологів, як Августін 

Аврелій, Фома Аквінський, Томас Брадвардін та інших, які досліджували 

означену категорію як одну з загальних проблем філософсько-теологічної 

думки. 

Фома Аквінський, як і інші мислителі Середньовіччя, кожну думку 

аргументував посиланнями на Біблію. Проте ідеї Ф. Аквінського були 

поглядами не лише теолога, а й філософа, який, використовуючи філософські 

погляди Аристотеля, якого обрав своїм духовним наставником у філософії, 

створив цілісну, логічно побудовану систему релігійних положень і 

висновків стосовно природи і суспільства, які хоч і мали відтінок релігійного 

мислення, але стосувалися цілком реальних процесів означеної епохи. На 

підставі філософії Аристотеля щодо категорії якості Ф. Аквінський 

виокремив субстанціональні (нематеріальні) форми і окцидентальні 

(матеріальні) форми якості [4, с. 78]. Фома Аквінський уявляв суспільство у 
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формі велетенського пірамідального ланцюга. Чим ближче до вершини, тим 

кожне наступне кільце ланцюга, а на думку мислителя — це суспільні стани, 

зменшується у розмірі, але набувають вищих якостей. Останнє кільце у 

цьому ланцюгу піраміди спрямоване безпосередньо до Бога [4, с. 80]. 

 Концепція Августина Аврелія у його праці «Про царство Боже» 

ґрунтується на ідеях, викладених Платоном у трактаті «Ідеальна держава», 

яка містить роздуми про якість ідеалу права та якість ідеалу держави, які за 

своєю суттю мало чим відрізняються [5, с. 92]. Філософ, розвиваючи 

концепцію «ланцюгово-пірамідального суспільства», визначеного Ф. 

Аквінським, акцентує увагу на тезі про якість як стан сутності людини [5, с. 

88]. 

У XIV столітті Томас Брадвардін розробив номіналістичну філософію 

якості, у основу якої було покладено вчення Аристотеля про якість. В її 

розвитку філософ виокремлює такі поняття як якість руху та кількість руху. 

Кількість руху вчений називає час руху тіла, а під якістю руху розуміє 

характеристику швидкості руху: повільний рух, швидкий рух [6, с. 98].  

Отже, Середньовічна схоластика трактувала якість як вічну і незмінну 

форму - все те, що перетворює невизначену матерію у конкретні об'єкти.  

Продовжуючи дослідження категорії якість науковці періоду 

Просвітництва (Р. Декарт, Дж. Локк, Т. Гоббс та інші) об’єднали якості до 

величини, форми і руху - необхідних властивостям матерії і розділили якості 

на первинні і вторинні. Джон Локк надав вченню про первинні і вторинні 

якості закінченої форми. Філософ поділяв всі якості на дві групи: 

 а) первинні якості - об'єктивні, існуючі незалежно від людської 

свідомості (рух, спокій, фігура та інші);  

б) вторинні якості - суб'єктивні, зумовлені специфікою органів почуттів 

(колір, смак, запах та інші) [7, с. 87].  

Прогресивність такого підходу полягала у наданні особливого значення 

кількісно-математичному аналізу категорії якість. Разом з тим наука робила 

особливий акцент на співвідношенні внутрішнього і зовнішнього у об'єкті, 
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хоча вивчалися в основному первинні якості на відміну від вторинних [7, с. 

103]. 

Розподіл якостей на первинні та вторинні відкрило у собі можливість 

суб'єктивно-ідеалістичних поглядів на цю проблематику. Цю можливість 

реалізував у власному дослідженні вчений Дж. Берклі. Він стверджував, що 

не тільки вторинні, а й первинні якості залежать від суб'єкта, оскільки всі 

якості у кінцевому рахунку зводяться виключно до відчуття [8, с. 341]. 

Засновник німецької класичної філософії І. Кант розподіляв існуючий 

теоретичний апарат філософії на чотири групи: за кількістю, якістю, 

відношенням і модальністю, кожна з яких складається з трьох категорій. І. 

Кант припускав, що за допомогою дванадцяти категорій можливо повністю 

виміряти розум, оскільки, тільки вони і тільки у такій кількості можуть 

становити все наше пізнання речей з чистого розуму [9, с. 145]. Науковець 

наполягав на тому, що саме у системі категорій, а не у кожній з них окремо, 

їх методологічна функція отримує свій найбільш повний і адекватний вираз. 

Саме застосування таблиці категорій надає систематичності вивчення 

кожного предмета чистого розуму і є достовірною настановою, що вказує як і 

через які пункти необхідно проводити повне метафізичне дослідження [9, с. 

147]. Однак вчений не обґрунтував зміни і розвитку категорій, не встановив 

між групами категорій необхідного, закономірного взаємозв'язку, вказуючи 

лише на їх єдність. Але, не дивлячись на ці недоліки, сама спроба 

обґрунтування існування категорії у вигляді системи та виведення їх з одного 

загального принципу була найважливішою у розробці теорії якості.  

Якістю І. Кант називав реальний зміст явищ, а кількістю - величину, 

при розгляді якої можливо відволіктися від її властивостей. Таким чином, І. 

Кант зближує апріорну форму явищ (простір і час) з кількісною 

визначеністю, а їх зміст (відчуття) з якістю та обґрунтовує загальний 

характер категорій і можливостей підведення під них всіх чуттєвих явищ, що 

неминуче призводить його до висновку - всі явища і за формою, і за змістом 

мають як якісну, так і кількісну визначеність [10, с. 89]. Метафізичне 
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розуміння будь-яких змін не дозволило І. Канту довести положення про 

взаємозв'язок і взаємовираз якості і кількості до можливості їх 

взаємоперетворення, а тим більше до закономірного характеру такого 

перетворення. 

Продовження дослідження категорії якість в історії філософії 

здійснюється Г. Гегелем, який зробив значний внесок у формування 

означеного поняття. Філософ розглядав якість як логічну категорію, складову 

первинну, абстрактну фазу мислячого пізнання світу силою мислення, як 

характеристику буття пізнання. Г. Гегель вважав, що коли з уявлення про 

якість виводиться все чуттєве сприйняття відмінності і зберігається лише 

абстрактно-логічна характеристика якості взагалі, то виявляється, що у цій 

характеристиці будь-яке  чуттєве сприйняття речей абсолютно тотожне будь-

якому іншому і тим не менше всі ці речі розуміються як різні, а не 

зливаються до суцільної маси. 

  Г. Гегель обґрунтовував, що категорія якість виникає тоді, коли наявне 

буття набуває визначеності, яка і є вихідним моментом якості, а саме якість є 

взагалі тотожною з буттям, безпосередньо визначеною. На думку філософа 

це щось, що є завдяки своїй якості те, що воно є, і, втрачаючи свою якість, 

воно перестає бути тим, чим воно є [1, с. 156]. Г. Гегель виокремлює якість 

взагалі і якість певної речі. Якість взагалі, на думку вченого, є якісною 

визначеністю, що досягла у одному свого по-собі і для себе-певного буття, 

перейшла, таким чином, у визначеність як зняту, тобто в буття як кількість 

[1, с. 177]. Таким чином, характеристика якості є вихідною дефініцією 

кількості. Кількість, на думку вченого, являє собою більш конкретну 

категорію логіки, оскільки слідує за якістю [1, с. 198]. Г. Гегель розкрив 

діалектику тотожності і відмінності якості, визначеності і її заперечення, 

дискретності і безперервності якісних відмінностей і подібностей, накреслив 

шляхи переходу від якості до його якісно-кількісної інтерпретації, тобто 

кількості.  
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Отже, філософи періоду Просвітництва здійснили вагомий внесок у 

філософське розуміння категорії якість, а саме:  

- обґрунтували  проблему  диференціації  первинних,  об'єктивних   і  

вторинних, суб'єктивних якостей; 

-  визначили її як логічну категорію, поділяючи її  на певні види; 

- визначили її діалектичну тотожність та відмінність; 

- досліджували проблему якості як з боку форми, так і з боку змісту; 

- визначили належність первинних якостей до апріорних по природі, а 

вторинних - до апостеріорних.  

  Наступним періодом поглибленого дослідження означеної проблеми є 

діалектичне розуміння категорії якість, що отримало подальший розвиток у 

матеріалістичній діалектиці марксистської філософії, яка була закономірним 

наслідком еволюції новоєвропейського мислення XIX століття. К. Маркс і Ф. 

Енгельс використали найбільш цінне у філософії Канта, Гегеля і Фейєрбаха: 

діалектичні ідеї філософії Канта та Гегеля і матеріалістичне розуміння 

природи і людини у Фейєрбаха. Ці ідеї стали основою матеріалістичної 

філософії XIX століття, що були піддані серйозній критичній переробці у 

специфічному економічному ключі [11, с. 201]. 

Матеріалістична діалектика розглядає якість як об'єктивно-предметну, 

універсальну категорію, що охоплює  як явища природи, суспільства, так і 

свідомість людини. При цьому якість являє собою об'єктивну реальність, 

дану у відчутті як суб'єктивний образ об'єктивної якості, об'єктивну 

безпосередньо дану визначеність зовнішнього світу [12, с. 442]. 

 Матеріалістичний підхід зобов'язує розглядати світ таким, яким він є, а 

діалектичний принцип пізнання у ньому має на увазі  необхідність 

врахування існуючого взаємозв'язку явищ дійсності, їх зміни і розвитку, їх 

внутрішню складність і суперечливість. Тобто, не можливо пояснювати 

природу, виходячи з будь-яких заздалегідь окреслених принципів (як це 

робили філософи періоду Просвітництва), а навпаки, потрібно формувати 

принципи вивчення матеріальної дійсності. У міркуваннях про категорію 
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якість філософія марксизму виходить, перш за все, з визнання об'єктивності і 

загальності якісної визначеності речей. Якість об'єкта, на думку К. Маркса, 

виявляється у сукупності його властивостей, а об'єкт не складається з 

властивостей, не є свого роду «пучком властивостей», а володіє ними. 

Вчений обґрунтував ідею, що існують не якості, а тільки речі, що володіють 

якостями, і до того ж нескінченною кількістю якостей [12, с. 342]. Але 

категорія якість, на думку К. Маркса, не зводиться і до окремих властивостей 

об'єкта. Вчений висловлює цілісну характеристику функціональної єдності 

істотних властивостей, внутрішньої і зовнішньої визначеності, відносної 

стійкості об'єкта, його відмінності від інших об'єктів або схожості з ними [12, 

с. 343]. К. Маркс обґрунтовував, що якість не тільки виявляється, але може 

видозмінюватися і формуватися у цих відносинах подібно до того як матерія 

не зводиться до сукупності своїх властивостей, так само ж і ніякий об'єкт не 

розчиняється у власних властивостях, оскільки останній є їх носієм [13, с. 

346]. 

 Отже, матеріалістичний підхід обґрунтовує категорію якість як цілісну 

характеристику функціональної єдності істотних властивостей, внутрішньої і 

зовнішньої визначеності, відносної стійкості об'єкта, його відмінності від 

інших об'єктів або схожості з ними. У філософії ХХ століття категорія якість 

досліджується з позиції вираження визначеності об'єкта. Якість наділяє 

об'єкт визначеністю, формою буття, стабільністю. Об'єкт без якості втрачає 

властиві йому ознаки визначеності, оскільки якість є необхідною властивістю 

визначеності об'єкта. Об'єкт завдяки якості через власний індивідуальний 

зміст набуває визначеності і стійкості. У філософії цього періоду категорія 

якість нерозривно пов'язана з категорією властивість. Цей зв'язок 

обґрунтовується дослідженням категорії якість через категорію властивість. 

Визначеність того чи іншого об'єкту надають його властивості. Кожен об'єкт 

(предмет, явище або процес) має властивості, які виступають як прояв його 

характерних рис, аспектів, сторін, як  окремо, так і у їх відношенні з іншими 
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об'єктами. Сукупність подібних невід'ємних властивостей об'єкта складають 

його якість.  

З цієї точки зору, якість - це сукупність властивостей об'єкта, завдяки яким 

цей об'єкт набуває властивості визначеності в групі однорідних з ним 

предметів. Під якістю розуміється цілісна, інтегральна характеристика 

об'єкта (єдності його властивостей) у системі його зв'язків і відносин з 

іншими об'єктами [13, с. 346].  

 XX століття означене працями таких вчених як С.С. Алексєєв, А.П. 

Грабовський,  І.А. Ільїн, А.С. Піголкін, П.М. Рабінович, Г.Ф. Шершеневич, 

які зробили значний внесок у наукове обґрунтування категорії якість та 

досліджували його як сукупність властивостей і характеристик 

взаємовідношення складових елементів об'єкта. Властивості означеної 

категорії виступають у їх цілісній єдності і завдяки цьому надають об'єкту 

цілісну визначеність. Категорія якість об'єкта характеризує цілісну і 

функціональну єдність істотних властивостей об'єкта. Завдяки цьому 

категорія якість характеризує внутрішню і зовнішню визначеність об'єкта, 

характеризує його відносну стійкість, відміну від інших об'єктів або схожість 

з ними [13, с. 11].  Означений історичний період відзначений 

багатогранністю поняття якість  у зв’язку із існуванням різноманіття 

визначень цієї категорії, але не всі понятійні характеристики якості належать 

до властивостей об'єкта. Якісні характеристики певного об'єкта 

виокремлюють якісні властивості певного стану, визначених етапів розвитку. 

Однак у будь-якому випадку різноманітні якісні характеристики ґрунтуються 

на первинному розумінні якості, що передбачає цілісність, єдність об'єкта, 

наділення необхідними властивостями. Цілісність, єдність, наявність 

взаємозв'язків виступають невід'ємними властивостями якості об'єкта.  

В.П. Кузьмін підкреслював, що визначення якості як специфічної 

єдності явища завжди буде головним та єдиним [14, c. 18]. На думку 

дослідника всі інші об'єктивно існуючі якісні моменти, що виокремлюються 

у процесі пізнання як самостійні об'єкти дослідження, повинні бути 
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досліджені як якості-властивості, якості-стани, якості-стадії, тобто кожен раз 

з обов'язковим визначенням їх місця і значення у системі дослідженого 

явища. В.П. Кузьмін обґрунтував ідею, що якість є об'єктивною, істотною, 

внутрішньою  визначеністю цілісних предметів і явищ, а також специфічних 

груп предметів, колективів, систем і комплексних систем. А приватними 

якісними показниками цих предметів, явищ, систем, на думку науковця, є їх 

властивості, особливості стану, стадії, етапи і фази розвитку та всі вони 

мають свої специфічні заходи [12, c. 18]. 

І.С. Тимофеєв визначав якість у методологічному плані, що є 

визначеністю предмета пізнання, який  встановлюється у відносинах 

тотожності і відмінності з іншими предметами при цілісному розгляді ознак 

[15, c. 18]. Відомий філософ А. І. Субетто виокремлював нову науку - 

філософію якості [16, c. 31]. Такий нестандартний підхід був підтриманий 

такими дослідниками, як Л.В. Лєсков, С.Г. Семенова і іншими. В. С. 

Соловйов,                Л. П. Карсавін, П. Б. Струве досліджували категорію 

якість з позицій морально-філософських проблем. Іншого підходу 

дотримувався у своїх ідеях про якість І.А. Ільїн, його філософське вчення 

якого засноване на конкретизації якості у праксеологічному значенні [17, c. 

14]. 

 Таким чином, філософія XX століття розглядає якість як: 

 а)  цілісну характеристику єдності істотних властивостей об'єкта, його 

внутрішньої і зовнішньої визначеності і стійкості; 

б) знання про об’єкт можливо опанувати тільки якщо останній являє 

собою щось якісно визначене; 

в) якість є умовою своєрідності і самостійності предмета, тобто його 

визначеності; за допомогою якості об'єкт є таким, яким він є; 

г) спосіб прояву якості предмета та його вплив на інший предмет 

істотно залежить від якісного стану останнього. 

Категорія якість є однією з фундаментальних категорій у сучасній 

філософії, оскільки є найбільш значущою категорією у свідомості людини. 
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Якість – важлива змістовна категорія, яка, наряду з іншими, відображає 

найсуттєвіші та найбільш закономірні зв’язки між реальною дійсністю та 

людським пізнанням [18, с. 123 ].  

У сучасній філософській літературі існують різні визначення категорії 

якість. Сучасні існуючі у науковій літературі точки зору умовно можливо 

поділити на дві групи:  

- перша група  дослідників  вважають,  що якістю  є  сукупність  

властивостей речі, які відрізняють її від інших речей і пов'язують якість 

виключно з цією відмінністю, що і виражає специфіку речі [19, c. 15];  

- друга група дослідників  ототожнюють якість виключно з сукупністю 

властивостей [19, c. 16]. 

А.Я. Райбекас доводить, що якість речі сама по собі абстрагована від її 

відносин з іншим речами і є абстрактна якість і, очевидно, тотожна її 

сутності [20, с. 112].  

Філософський енциклопедичний словник містить визначення якості як 

суттєвої визначеності предмета, визначеності його органічних властивостей, 

ознак, рис, в силу яких він буде таким, а не іншим предметом і відрізняється 

від інших предметів [21, с. 18].  

Головною ознакою сучасної наукової думки є зміна терміну 

властивість як категорії якості на термін характеристика, який більш точно 

відображає суть категорії якість, оскільки вимоги та потреби набувають 

ознак  характеристики на основі встановлених критеріїв. Потреби можуть 

містити, наприклад, такі аспекти як правові вимоги дії або бездіяльність, 

функціональну придатність, надійність, безпеку та економічно-правові або 

соціальні вимоги. 

На окрему увагу заслуговує дослідження кореляції філософської та 

мовної категорії якість. Корелятивні (взаємопов’язані) відношення цих 

категорій ґрунтуються на об’єктивності їх існування, а також на спільності 

категорійних характеристик. У сучасних лінгвістичних дослідженнях помітне 

місце займає проблема відображення людського досвіду та знань засобами 



37 

 

мови. Оскільки уся навколишня дійсність знаходить відбиття у свідомості, а 

відповідно – й у мисленні кожного індивіда, то їх вираз неминуче 

відбувається за допомогою засобів природних мов [22, с. 200]. Л.П. 

Прокоф’єва стверджує, що уся інформація, яку отримує людина, існує у її 

свідомості як відображення реальної картини через призму понять, що 

сформувалися на основі уявлень людини, які отримані за допомогою органів 

чуття і пройшли через свідомість [23, с. 91]. Отже, об’єктивно існуюча 

дійсність охоплюється свідомістю, трансформується мисленням та 

відображається у мові. Уся інформація у свідомості особистості існує у 

формі, непідготовленій для усного (знакового) виразу, тож потребує певної 

«мовної імпровізації». Обсяг, форма і зміст такої «імпровізації» можуть 

змінюватись в певних межах, залежно від багатьох чинників, якими можуть 

бути як ситуативні умови, так і індивідуальні риси мовника. Функціонування 

свідомості виражається у процесах мислення, які об’єднують у собі всі види 

активної діяльності свідомості. Таким чином, однією з основних функцій 

мислення є аналіз свідомості. Вираження результатів такого аналізу 

відбувається шляхом залучення конкретних мовних фактів, тобто мовна, 

знакова реалізація є синтезом мислення. 

Лінгвістичне розуміння якості в український мові означає: 

 по-перше, наявність істотних ознак, властивостей, особливостей, що 

відрізняють один предмет або явище від інших;  

по-друге, під якістю розуміють ту чи іншу властивість, гідність, ступінь 

придатності кого (чого) - небудь [22, с. 199]. 

Змістова категорія якості як базова категорія пізнання репрезентована у 

мовній картині світу будь-якого народу. Так, В.З. Панфілов обґрунтовує ідею 

про те, що якісна характеристика предмета, дії, або стану у тій чи іншій 

формі отримує вираження в усіх мовах [24, с. 11]. Означений зв’язок 

пізнання та мислення неминуче відображається у структурі самої мови. 

Зв’язок між змістовною та мовною категоріями якості – це зв’язок між 

мисленнєвим змістом та зовнішніми засобами його виразу. Категорія якості 
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як одна з найбільш самостійних і наймеш абстрактних категорій має 

широкий спектр мовних засобів вираження.   

Сучасні дослідження категорії якість характеризуються інтегральним її 

розумінням. М.Х. Мескон, Ф. Хедоурі, М. Альберт розглядають якість у 

трьох найважливіших аспектах: якість відповідності умовам, якість 

конструкції і функціональна якість. На думку М.Х. Мескон, якість 

формується у певній послідовності, а всі названі аспекти якості однаково 

важливі [25, с. 95]. 

Отже, сучасне розуміння категорії якість у філософському контексті 

розкривається як:  

а) категорія за допомогою якої можливо ідентифікувати і 

класифікувати річ;  

б) категорія, здатна до трансформування і перетворення у нову якість; 

головна властивість об'єкта або набір таких властивостей; 

в) багатоаспектна постійно розвиваюча категорія, філософська сутність 

якої є незмінною. Філософський підхід до вивчення якості є фундаментом 

для побудови будь-яких досліджень; 

г) категорія якість з філософського поняття перетворилась у самостійну 

міждисциплінарну категорію, окремий напрям філософського дослідження.  

На нашу думку, філософське розумінні якості є розумінням його 

істотної визначеності, видова відмінність речі, об'єкт або поведінка, що 

відрізняє її від інших. Ми вважаємо, що якість є оціночною характеристикою 

і саме у цьому сенсі якість співвідноситься з кількістю.  

Філософський підхід до дослідження категорії якість характеризується 

наступними методологічними підходами  розуміння означеної категорії, що 

застосовувалися у різні епохи наукового пізнання:  

по-перше, субстрактний підхід, характерний для античних культур, в 

основі якого міститься характеристика основних космічних стихій - стихій 

буття, таких як вогонь, вода, земля, повітря; 
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 по-друге, предметний підхід, обумовлений впливом виробничої 

діяльності, формуванням наукових і технічних дисциплін, зводиться до 

розгляду речей і їх якісних властивостей; 

  по-третє, системний підхід, що стає значущим у зв'язку з тим, що якість 

як предмет наукового дослідження розглядається як категорія, що визначає 

цілісність об'єкта і забезпечує виявлення різноманітних об'єктів у залежності 

від їх якості; 

по-четверте, функціональний підхід, обумовлений тенденцію 

визначення якості через кількісні показники; 

по-п’яте, інтегральний підхід, орієнтований на синтетичний підхід, 

здійснює цілісне дослідження всіх сторін та факторів. [26, с. 71]. 

Таким чином, в історико-філософській думці склалися основні підходи 

до категорії якість, що стали методологічною основою визначення категорії 

якість закону як самостійної категорії юриспруденції, яка уперше у 

юридичній науці почала вживатися у кінці 80-х - початку 90-х років XX 

століття і до останнього часу не має чіткого термінологічного статусу. 

Філософське розуміння категорії якість надає можливість 

сформулювати наступні загальні підходи до дослідження категорії якість 

закону: 

   1) перший підхід ґрунтується на філософському підході 

характеристики якості того чи іншого об'єкта. Метою є розкриття поняття 

якість закону, аналіз сутності таких парних категорій як «якість» і «закон» з 

точки зоруїх нерозривної єдності, де категорія якість закону складається із 

зв'язки двох термінів - якість і закон. Для всебічного дослідження означеної 

категорії необхідно визначитися у розумінні вищезазначених термінів -якість 

і закон у їх сенсовому та понятійному навантаженні. Якість законупередбачає 

одночасний аналіз як самого закону як соціальногоявища правового життя, 

як джерела права, засобу правовогорегулювання, так і його якісних 

властивостей; 
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2) другий підхід сприяє відмежуванню якісного закону від інших 

неякісних законів. Зазначений підхід ґрунтується на визначені сукупності 

властивостей закону, які надають закону якісності. Якість закону має бути 

визначена на основі його невід'ємних властивостей, які невід’ємні від буття 

(наявності, функціонування життя) закону і характеризують його істотну 

визначеність. Завдяки таким властивостями якісний закон буде 

охарактеризований саме таким, а не іншим. Такий підхід сприяє 

відмежуванню «якісного закону»  від інших неякісних законів та інших 

юридичних документів. При цьому виявлення властивостей якості закону має 

здійснюватися з урахуванням особливостей закону, його особливих ознак: 

вища юридична сила, прийняття законодавчим органом, зміст вихідних 

правових норм, принципів, положень, регулювання найважливіших 

суспільних відносин, загальнообов’язковість, формальна визначеність. У той 

же час зазначені ознаки закону не завжди можуть бути показниками його 

якості. Наприклад, закони авторитарної або тоталітарної держави теж мають 

нормативність, займають вище місце у ієрархії нормативних актів, мають 

загальнообов’язковість та інші ознаки. Ознаки закону повинні 

доповнюватися іншими властивостями, які надають останньому певного 

ступеню якості. Тому аналіз властивостей закону передбачає характеристику 

як загальних ознак закону, так і окремих його якісних властивостей: 

адекватності форми та змісту закону, відповідність закону цивілізованому 

праву, передбачення захисту права людини та закріплення важливих 

морально-правових цінностей; 

3) третій підхід ґрунтується на відмежуванні одного об’єкта від іншого 

за допомогою категорії якість та надає можливість визначити якісний закон 

як щось відмежоване від інших об'єктів. А саме при визначенні якості закону 

визначити наявність стійких взаємно складових елементів форми (реквізитів) 

і змісту (соціального, політичного, лінгвістичного, логічного) закону. 

Наявність таких стійких взаємовідносин характеризує специфіку якісного 

закону, що  і надає можливість виокремити якісний закон від інших 
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юридичних документів, форм нормативного втілення права, а також інших 

правових явищ; 

4) четвертий підхід дозволяє виявити властивості якості закону з точки 

зору його належності до однорідних з ним об'єктів, а саме виявлення 

загальних ознак закону у співвідношенні з однорідними з ним об'єктами. 

Закон належить до нормативно-правових актів та має ті ж загальні ознаки, 

що і інші нормативні акти у цілому, але містить і власні ознаки, що 

відрізняють його від підзаконних нормативних актів. У контексті таких 

спільних і відмінних ознак необхідно виявити властивості закону, що 

надають йому ознак якості у системі нормативних правових актів. Закон як 

офіційний юридичний документ має загальні ознаки, властиві такого роду 

документам, але на відміну від інших юридичних документів 

(індивідуальних, інтерпретаційних і ін.) він володіє власними властивостями, 

які забезпечують його якість. Такі властивості виявляються при дотриманні 

правил юридичної техніки. Техніко-юридична якість закону як форма прояву 

якості останнього (поряд з загально-соціальними, інструментально-

правовими та іншими аспектами) забезпечується при дотриманні правил 

юридичної техніки; 

5) п’ятий підхід ґрунтується на історичній ретроспективі, оскільки і 

категорії якість і якість закону є змінними категоріями в історії світової 

думки, тому на сутність категорії якість закону впливають історичні умови, 

рівень соціально-економічного розвитку, суспільні потреби, політика, 

ідеологія, сформовані типи світогляду та ставлення до закону і права у певну 

історичну епоху як негативне (анархістське, нігілістичне) так і позитивне (в 

межах теорії правової держави, концепції прав людини). 

У юридичній науці відсутня єдність поглядів на поняття якість закону. 

На нашу думку, таке явище пояснюється тим, що юристи не завжди 

звертаються до філософського розуміння категорії якість, що є основою для 

визначення поняття якість закону. 
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Соціологічний напрям аналізу якості закону досліджує означену 

проблему через розуміння співвідношення якості закону і його здатності 

відповідати економічним і соціальним реаліям, суспільним потребам, 

здатності забезпечувати регулювання суспільних відносин відповідно до 

мети, поставленої законодавцем у момент його прийняття.  

Історіографія соціологічного напряму аналізу  якості закону 

починається у XIX столітті та формується на підставі соціологічної 

юриспруденції, яка формувалася двома шляхами: з одного боку, шляхом 

створення правових концепцій в межах загальної соціології, а з іншого — у 

результаті застосування соціологічних понять і методів у галузі юридичних 

наук. Соціологічне право – розуміння, на відміну від нормативного, визнає 

основою права не сукупність (систему) абстрактних і формальних соціальних 

норм, а безпосередньо суспільне життя, певним чином упорядковану 

взаємодію соціальних суб'єктів, «живе» право як конкретне, динамічне, 

фактично існуюче явище, що лежить в основі створення законів та прийняття 

інших юридичних рішень. На думку С.В. Поленіної, такий підхід до 

визначення сутності, змісту, форм існування, призначення права 

притаманний ліберальним та гуманістичним традиціям у праворозумінні. 

Право як «нормальна» соціальна поведінка і право як правило, регулює цю 

поведінку, узагальнені та сформульовані в законі, співвідносяться як форма і 

зміст. Сутністю права є свобода людини, але свобода не будь-яка, а певним 

чином визначена та забезпечена [27, с. 143].  

Прихильниками цього напряму є такі вчені як І.В. Бестужев-Лада, В.Н. 

Бобков, А.А. Давидов, С.А. Айвазян, Є.В. Давидова, А.Є. Когут,  

С.В. Поленіна. Науковці якість закону розуміють як сукупність властивостей, 

необхідно властивих закону, що характеризують його як регулятора 

суспільних відносин [27, с. 198]. 

Науковці, обґрунтовуючи цей підхід, виокремлюють три аспекти якості 

закону: соціальний, політичний і юридичний. 

Соціальна характеристика якості закону визначає:  
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по-перше, ступінь адекватності відображення існуючих суспільних 

процесів в законі;  

 по-друге, точність проектування цих процесів на майбутнє; 

 по-третє, прогнозування можливих шляхів розвитку сфер суспільства і 

нерозривно пов'язаного з цим вибору оптимальних шляхів правового 

регулювання, їх видозміну у бажаному для законодавця напрямку [27, с. 200]. 

1) Слід погодитись із Т.І. Тарахонич, що якість закону з  точки зору 

соціального ракурсу – це здатність чітко обумовлювати цілі правового 

регулювання, максимально враховувати суспільні, групові, індивідуальні 

потреби та інтереси, забезпечувати відповідність між обраними способами 

правового регулювання та формами реалізації норм права [108, с. 60]. 

2) З юридичної точки зору вчені відводять важливого значення 

конституційності, системності, прямій дії, техніко-юридичній досконалості 

закону як виявом його якості [108, с. 60]. 

Політична характеристика якості закону є ступенем відповідності 

обраних законодавцем варіантів регламентації суспільних відносин вимогам 

законодавчої політики та завданням суспільного розвитку на ту чи іншу 

перспективу. 

  Юридична характеристика якості закону полягає у якості форми 

закону, належних йому ознак як джерела права і форм викладу норм права у 

тексті закону, оскільки форма і зміст знаходяться у тісному зв’язку, то 

найкраще, якість закону розглядати через зміст і форму [23, с. 187].  

В.І. Гойман якість закону пов'язує з фактичним його змістом 

(соціальною адекватністю закону) і його формою (юридичною адекватністю). 

Вчений обґрунтовує, що соціальна адекватність закону визначає його 

характеристику суспільним відносинам, коли закон відповідає 

прогресивному характеру людської діяльності і об'єктивним тенденціям 

суспільного розвитку, а також гуманістичній природі права [23, с. 227].  

З позиції юридичної адекватності закону виокремлюють дві групи 

вимог: 
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 1) у аспекті вимог фундаментального характеру передбачається 

визначення:  

а) типу правового регулювання;  

б) достатності спеціально-юридичних засобів або їх відповідності 

цілям закону (це пов'язується з наділенням учасників правовідносин 

правовими можливостями);  

в) гарантованість порядку та процедурі (юридичного механізму 

реалізації матеріально-практичних приписів, що містяться в законі), при 

цьому закон повинен мати властивості нормативного акту; 

2) у аспекті вимог прикладного характеру закон вважається якісним 

тоді, коли здійснюється адекватний переклад фактичного змісту закону на 

мову права, що передбачає чітку, стилістично бездоганну побудову у 

законодавчому акті нормативного матеріалу. 

Отже, соціологічний напрям як аналіз процесів і явищ у системі 

соціальних зв'язків, з точки зору їх співвідношення з соціальним цілим, 

розуміє якість закону як основний механізми формального соціального 

контролю, такі правила поведінки, що офіційно зафіксовані політичною 

владою і упроваджуються цією владою у життя.  Якісні закони чітко 

регулюють можливу поведінку та передбачають ряд покарань, що є 

адекватним відображенням існуючих суспільних відносин. 

Здійснений аналіз існуючих уявлень з приводу поняття якість і 

використання означеної категорії стосовно закону, дозволяє нам зробити 

висновок, що якість закону – це сукупність його властивостей, що: 

 по-перше, відрізняє його від інших явищ; 

 по-друге, виявляє його природу, закономірності розвитку і 

функціонування; 

по-третє, надають можливість розглядати закон як оціночну категорію.  

Третім важливим напрямом дослідження якості закону є юридичний, 

з’ясуванню якого будуть присвячені наступні підрозділи дисертації. 
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1.2 Поняття, значення та аспекти прояву якості закону: аналіз 

доктринальних підходів 

 

Прагнення законодавця створити ефективно діючу систему норм права, 

що забезпечує стабільність і правопорядок вимагає подальшого вирішення 

проблем законотворчої діяльності. Особливої значимості набувають питання 

якості законів, розуміння поняття «якість закону» як самостійної правової 

категорії, визначення сукупності необхідних ознак, якостей, властивих йому 

як ефективно діючому регулятору суспільних відносин. 

У юридичній літературі містяться різні погляди з приводу розуміння 

поняття якість закону, що не забезпечують єдиного розуміння означеної 

категорії. Якість закону як самостійна категорія права є дискусійним 

поняттям сучасної теорії права, різноманіття розуміння якого пояснюється 

тим, що ця категорія є багатоаспектною. Її можливо досліджувати на підставі 

певних, науково обґрунтованих критеріїв - сукупності вимог, яким повинен 

відповідати якісний закон. Ці критерії науковцями та практиками 

визначаються в межах аналізу якості закону з різних сторін - як форми 

(джерела) права, так і соціального (правового) явища.  

Аналіз закону як форми (джерела) права передбачає розкриття його 

властивостей як нормативного акту - документа, що розробляється з 

дотриманням всіх правил юридичної техніки. Закон як нормативний 

юридичний документ видається з дотриманням мовних, стилістичних, 

логічних, структурованих, реквізитних, процедурних правил. Дотримання 

зазначених правил забезпечують його необхідну якість. Аналіз закону як 

засобу правового регулювання найважливіших суспільних відносин 

передбачає необхідний набір правових засобів, що вміщуються у ньому 

(права і обов'язки, юридичні факти, акти застосування права і ін.), які 

забезпечують його реалізацію як засобу правового регулювання 

різноманітних (економічних, соціальних, політичних та ін.) відносин. З цієї 
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точки зору закон повинен володіти, окрім техніко-юридичної якості, ще й  

інструментальною якістю.  

Одним із важливих напрямків реалізації правової реформи вчені 

визначають підвищення закону та законодавства [109, с. 45]. 

Закон як соціальне (правове) явище є невід'ємною (складовою) 

частиною соціального життя. Закон у цьому аспекті пов'язаний з іншими 

соціальними явищам, соціальною дійсністю, соціальною практикою, 

соціальними процесами. Закон не може бути ідеалізованим, навіяним різного 

роду декларативними, багатообіцяючими, утопічними положеннями. Закон 

не може бути також відірваним від реальної соціальної практики, а має бути 

реалістичним, чітко і у повній мірі відображати соціальні потреби і процеси. 

Закон не може випереджати рівень економічного, соціально-політичного, 

культурно-духовного розвитку суспільства. Соціальна обумовленість закону 

є неодмінною його властивістю. Тільки такий, адекватний реальним 

соціальним умовам життєдіяльності суспільства  закон може бути 

реалізований на практиці  повною мірою. Тому соціальна обумовленість 

закону є критерієм його якості. 

В сучасній науці означена проблема досліджувалася такими 

вітчизняними та зарубіжними вченими, як С.В. Бобровник, В.І. Ігнатенко,  

С.В. Поленіна,  В.Ф. Прозоров, О.В. Сирих. 

Мета цього підрозділу полягає у науковому осмисленні та аналізі 

сутності якості закону як цілісного, багатогранного явища юридичної сфери, 

теоретико-правовому аналізі плюралізму визначень поняття якість закону, 

виокремленні основних критеріїв та аспектів якості закону. 

Необхідно зазначити, що існуючі наукові джерела характеризуються 

плюралізмом визначень поняття якість закону, але всі вони засновуються на 

наступних ідеях і положеннях:   

1) аналіз сутності категорій «якість» і «закон» з точки зору їх 

нерозривної єдності; 
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 2) визначення сукупності властивостей закону, що надають йому 

якісність і сприяють відмежуванню якісного закону від неякісних законів;  

3) наявність стійкої взаємодії складових елементів форми (реквізити) і 

змісту (соціального, політичного, мовного, логічного і ін.) закону;  

4) виявлення загальних ознак закону у його співвідношенні з 

однорідними з ним об'єктами;  

5) категорія «якість закону », як і категорія« якість » у цілому, є 

мінливою в історичній ретроспективі. 

Одним з визначних досягнень щодо аналізу означеної проблеми стали 

праці С.В. Поленіної. Вчена якість закону розуміє як його відповідність 

суспільним потребам, вимогам реального регулювання суспільних відносин у 

відповідності з визначеними цілями при прийнятті закону [22, с. 86].  

С.В. Поленіна вважає, що шляхи підвищення якості закону знаходяться у 

політичній, соціальній і юридичній площинах. При цьому соціальна 

характеристика якості закону охоплює два моменти: ступінь адекватності 

відображення в законі процесів, що відбуваються в суспільстві й точність 

прогнозування цих процесів на майбутнє, а також можливих шляхів розвитку 

суспільства і нерозривно зв’язаного з цим вибору оптимальних шляхів їх 

видозміни в бажаному напрямку за допомогою права. Політична 

характеристика якості закону виявляється у ступені відповідності вибраних 

законодавцем варіантів регламентації відповідної сфери суспільних відносин 

і загальної спрямованості розвитку правової системи вимогам законодавчої 

політики й завданням суспільного розвитку на ту чи іншу перспективу. 

Наслідком порушення правового аспекту є правотворчі помилки, які 

виявляються в юридичних характеристиках законів, що приймаються.  

Означена позиція була підтримана та доповнена В.Ф. Прозоровим, але 

означений підхід викликав у наукових колах деякі уточнення [30, с. 86].  

По-перше, науковці визначають якість закону через одну, проте не 

єдину властивість. Загальновідомо, що здатність закону досягати 

поставлених при його прийнятті цілей складає його ефективність. Але якщо 



48 

 

якість закону обмежити тільки цією властивістю, то фактично новий підхід 

до проблеми вдосконалення законодавства виявляється таким лише за 

формою, а по суті він повторює (дублює) теорію й методологію ефективності 

норм права, досить ґрунтовно розроблену вченими [30, с. 89]. 

По-друге, і В.Ф. Прозоров, і С.В. Поленіна проблему якості законів 

звели до виявлення факторів, що забезпечують належну дію законодавства. 

Автори вважають, що адекватність економічної політики об’єктивним 

потребам суспільства складає змістовний параметр якості законодавства, 

пов’язують соціальні і політичні властивості законів з їх здатністю 

відображати соціальні й політичні реалії. Зв’язки й співвідношення законів, 

політичних, соціальних і економічних явищ відіграють важливу роль у 

розвитку й дії законодавства, визначають якість закону, але безпосередньо до 

нього не належать [30, с. 80]. 

 Якість закону, на наш погляд, є важливою частиною самого закону, а 

не явищ, що ним викликаються. 

Вагомою у теорії права є точка зору В.В. Ігнатенка, який формулює 

поняття якість закону, засновуючись на філософському розумінні категорії 

якість  як сукупності властивостей, що вказують на те, що являє собою 

предмет, явище, де якість безпосередньо пов’язана з кількістю, тобто 

сукупністю властивостей, що вказують на величину предмета, його розмір. 

Зв’язок між якістю й кількістю закріплений мірою, яка містить межу, за якою 

зміна якості тягне за собою міру кількості [31, с. 9]. В.Ю. Картухін якість 

закону розуміє як стійку сукупність правових властивостей форми цього 

нормативно-правового документу, що характеризує ступінь їх відповідності 

правилам і прийомам законодавчої техніки [32, с. 54]. 

Вагомою у теорії права є точка зору щодо розуміння якості закону 

через його реалізацію. Вчені - прихильники цієї точки зору (М.Л. Захаров, 

Л.Л, Лук’янова) вважають, що якісним є той закон, який реалізується, тобто 

міститься у правовій поведінці громадян та посадових осіб. Науковці 

стверджують, що у разі,  якщо закон відповідає праву, але неефективний, 
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такий закон не може вважатися якісним [33, с. 20]. Вчені обґрунтовують, що 

пріоритетними характеристиками такого закону є справедливість та 

відповідність суспільним потребам. На думку дослідників, критерієм оцінки 

якості закону є відображення у законі необхідних правил поведінки реальним 

суспільним потребам як для суспільства у цілому, так і для окремого 

громадянина. Відповідно до цього критерію науковці надають визначення 

категорії якість закону як державну, соціальну, правову (юридичну) цінність 

закону, що гарантує реалізацію та регулювання суспільних відносин 

нагальним потребам суспільства та держави [34, с. 16].  О.В. Сирих, 

обґрунтовує поняття якість закону через родові та видові ознаки останнього 

[35, с. 34]. Серед родових ознак вчена виокремлює:  

а) наявність письмового джерела;  

б) відповідність закону Конституції як акту найвищої юридичної сили; 

          в) наявність нових норм права або рішень про зміну діючих норм права 

або про визнання їх такими, що втратили чинність) [35, с. 43]. 

 До видових ознак О.В. Сирих відносить: а) прийняття закону 

законодавчим органом; б) дотримання процедури прийняття закону;  

в) дотримання процедури набрання чинності законом. На думку вченої, 

виокремлення ознак закону є необхідною стадією визначення його якісності. 

Науковець доводить, що закон є якісним джерелом права тільки за умови 

наявності та відповідності всієї сукупності зазначених вище ознак. 

Відсутність хоча б однієї з ознак закону (родових або видових) характеризує 

останній як не якісний, що є одним з різновидів правотворчих помилок [35, с. 

44]. 

Як окремий доктринальний підхід у наукових джерелах, на нашу 

думку, може вважатися запропонований П.Д. Гуйвіним, який досліджує 

якість закону через принцип правової визначеності. Науковець обґрунтовує, 

що прагнення до правової визначеності є природною метою будь-якого 

якісного закону [36, с. 132]. В основу власної позиції вченого покладено 

праці німецького науковця Г. Радбруха і основна думка вченого полягає у 
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тому, що якісний закон не має заперечувати свободи  до справедливості 

(наприклад, відмовлятися від гарантії захисту прав людини). П.Д. Гуйвін 

доводить, що якісний закон повинен базуватися на таких трьох критеріях,  як 

справедливість, доцільність та правова стабільність [36, с. 132-136]. 

А.А. Зелепукін надає визначення поняття якості закону через загальні 

умови якості останнього, до яких відносить:  

1) правильний вибір кола суспільних відносин, що підлягають 

правовому регулюванню нормами закону;  

2) визначення мети правового впливу і соціальної цінності норм 

якісного закону;  

3) своєчасність розробки норм закону;  

4) встановлення форми закону;  

5) врахування принципів системного підходу;  

6) оптимальність засобів і методів правового регулювання нормами 

закону;  

7) наукове забезпечення правотворчості [38, с. 98]. 

А.С. Гатілова поняття «якість закону» визначає як сукупність 

властивостей, необхідно властивих закону, що характеризують його як 

регулятор суспільних відносин [39, с. 6]. Вчена досліджує поняття «якість 

закону» крізь призму його соціальних та політичних аспектів. Соціальна 

характеристика якості закону містить:  

по-перше, ступінь адекватності відображення у законі суспільних 

процесів, що відбуваються у суспільстві;  

по-друге, точність та коректність проектування цих процесів на 

майбутнє;  

по-третє, прогнозування можливих шляхів розвитку сфер суспільства і 

нерозривно пов'язаного з цим вибору оптимальних шляхів правового 

регулювання, їх видозміни у бажаному для законодавця напрямку.  

 Політична характеристика якісного закону, на думку вченої,  являє 

собою ступінь відповідності обраних законодавцем варіантів регламентації 
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суспільних відносин вимогам законодавчої політики та завданням 

суспільного розвитку [39, с. 7]. 

У наукових джерелах обґрунтовано прогностичний підхід до розуміння 

поняття якості закону. Так, А.С. Гатілова вважає, що правова наука якість 

закону не досліджує як об'єкт юридичного прогнозування [39, с. 7]. 

Традиційно такими об'єктами є система права, окремі галузі і правові 

інститути, предмет правового регулювання, правовий режим, ефективність 

дії проектованих законів та ін. Незважаючи на ці усталені уявлення про 

об'єкти прогнозування у сфері права, вчена  доводить, що якість закону як 

самостійну категорію необхідно віднести до їх числа оскільки, поняття 

«якість закону» містить властивості, характерні об’єктам юридичного 

прогнозування, а саме: а)  здатність до зміни, розвитку; б) наявність процесів 

зміни, розвитку, у яких закономірне превалює над випадковим, другорядним; 

в) оригінальний зміст, що формується у реальному житті крім прогностичних 

досліджень [39, с. 7]. 

Рольф Кніпер обґрунтовує та формулює поняття якість закону як 

такого , що повинен відображати реальні суспільні проблеми і вирішувати їх 

таким чином, щоб вони були прийнятні для більшості їх адресатів [40, с. 99]. 

Одним із шляхів вирішення проблеми, сформулюваної у понятті якість 

закону, вчений вважає  прогнозування проекту закону. Де метою 

прогнозування необхідності та доцільності закону для його адресатів є 

суспільні консультації за допомогою опублікування проектів законів, 

вивчення думки суб’єктів права, розробки альтернативних законопроектів з 

боку громадськості [38, с. 100]. 

А.І. Козулін розкриває поняття якість закону через властивості та 

ознаки, що характеризують закон як особливий різновид нормативно-

правових актів [41, с. 7]. Якісність закону вчений вбачає у залежності від 

ступеня його відповідності цим ознакам, у зв'язку з чим ознаки належної 

якості закону, обґрунтовує вчений, по суті є вимогами до якості і можуть 
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бути сформульовані у вигляді подібного роду вимог. А.І. Козулін 

виокремлює наступні ознаки належної якості законів:  

а) конституційність і законність як предметна і змістовна відповідність 

закону іншими джерелами законодавства;  

б) адекватність концепції закону тій ролі у суспільномужитті, яку він як 

джерело права має і може виконати; 

в) заснованість концепції змісту закону на юридичних засобах, що 

забезпечують досягнення мети його прийняття;  

г) форма викладу змісту закону, що забезпечує точність і ясність 

викладу змісту, зручність у використанні закону як юридичного документа 

[41, с. 11].   

 Отже, А.І. Козулін формулює поняття якість закону на підставі 

властивостей якості останнього та обмежує вимогами, що відносяться до 

формально-юридичної сторони закону. Стверджуючи, що такі вимоги 

покликані забезпечити якість закону як нормативно-правового акту [41, с. 

14]. 

У юридичній літературі зроблена спроба розкриття поняття якість 

закону через співвідношення якісного закону з іншими різновидами закону. 

Так, В.В. Красінський здійснює порівняльний аналіз якісного закону з 

неякісними, недемократичними законами. А у якості критерію розмежування 

подібних законів визначається їх соціальна оцінка (наприклад, демократичні-

недемократичні, якісні-неякісні, справедливі-несправедливі, реальні-фіктивні 

закони). Серед недемократичних законів вчений виокремлює  

«кон'юнктурні» закони, прийняті у конкретній суспільно-політичній 

обстановці в країні, в інтересах окремих політичних сил, фінансово-

промислових груп і структур. Якісність закону, на думку науковця, 

виявляється у: 

-  справедливості закону, а саме врахуванні інтересів більшості числа 
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населення суспільства, здійсненні збалансованого розподілу благ між 

різними соціальними групами, встановленні формальної рівності суб'єктів 

права; 

- реальності закону,  а саме відповідності об'єктивним  закономірностям  

суспільного розвитку [42, с. 7].  

На думку А.П. Чергнеги якість закону є сукупністю сутнісних 

характеристик і здатність  закону реально задовольняти суспільні потреби та 

приватні інтереси громадян. Вчений виокремлює соціальний аспект якості 

закону, пов'язаний з його змістом, та юридичний – пов'язаний із формою [37, 

с. 323]. В. Гойман наголошує на інтегративному розумінні якості закону, 

виражене сукупністю властивостей соціального і юридичного характеру, 

зумовлених здатністю забезпечити відповідно до його цілей поведінки 

учасників регульованих відносин [44, с. 233]. Вчений небезпідставно вважає, 

що соціальним умовами якості закону є прогресивний характер людської 

діяльності та об’єктивні тенденції суспільного розвитку, а також 

гуманістична природа права. Серед умов юридичної якості закону 

виокремлюються вибір типу правового регулювання, відповідність 

юридичних засобів цілям закону, встановлення процедур реалізації 

законоположень, стилістична строгість його положень, відсутність протиріч 

у положеннях закону, доступність його сприйняття [44, с. 233]. 

Таким чином, поняття якість закону у наукових джерелах формується 

на основі комплексу соціальних і юридичних властивостей, властивих йому 

як феномену соціального життя як багатомірною категорією, що не можливо 

визначити лише за юридичними властивостями. А юридична характеристика, 

що покладена в основу формування поняття якість закону повинна бути 

багатомірною, характеризувати закон не тільки з нормативно-правової точки 

зору, а у більш широкому контексті - різноманіття його проявів як правового 

явища [110, с. 472]. Юридична характеристика закону повинна 

доповнюватися його соціальною характеристикою, що передбачає його 

оцінку як явища соціального життя, форми задоволення соціальних потреб, 
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основи стабільності і соціального прогресу, культурно-цивілізаційного 

феномену. 

На нашу думку, поняття якість закону є сукупністю соціальних та 

юридичних властивостей, необхідно притаманних закону, що 

характеризують його як регулятора суспільних відносин визначають рівень 

адекватності закону суспільним інтересам та є передумовою  його 

легітимності. 

Досліджуючи поняття якість закону необхідно обґрунтувати його 

значення. Ми вважаємо, що існування поняття якість закону у суспільстві 

містить правовий захист від свавільного втручання з боку державних органів 

у права, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод.  

Крім того, значення якісного закону полягає у тому що:  

по-перше, якісний закон містить досить зрозумілі й чіткі 

формулювання, які надають громадянам належного уявлення щодо обставин 

та умов, за якими державні органи уповноважені вдаватися до втручання в 

права осіб; 

 по-друге, якісний закон, що надає дискреційне право, має визначати 

межі здійснення такого права, а повні та обґрунтовані правила та умови 

мають міститися у нормах субстантивного права. Тобто, закон має досить 

чітко визначати межі будь-яких таких повноважень, наданих компетентним 

органам, а також спосіб їх застосування, щоб забезпечувати належний захист 

особистості від свавільного втручання. 

Наступним етапом вирішення проблеми якості законів, на наш погляд, 

є систематизація ознак і властивостей законів, які вже виявлені вченими-

юристами і досить успішно застосовуються у законотворчій діяльності. 

Так, В.В. Ігнатенко пропонує виокремити наступні основні групи 

якісно-правових властивостей закону:  

а) властивості правової легальності;  

б) інструментально-правові властивості закону; 
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 в) техніко-юридичні властивості закону [31, с. 8].  

Запропонована класифікація у наукових колах викликала  сумніви 

серед вчених, а саме дослідники оспорюють розуміння інструментально-

правової якості закону. В.В. Ігнатенко розуміє цілісну стійку сукупність 

правових властивостей закону, що характеризує повноту, несуперечливість і 

точність регламентації у ньому операційних правореалізуючих правових 

властивостей з метою ефективного досягнення певних правових цілей [31, с. 

12]. Значимість використовуваних правових засобів у процесі застосування 

закону науковцями вважається безспірною, але вони обґрунтовують, що 

якість правових властивостей виявляє суттєвий вплив не на якість закону, а 

на його виконання [31, с. 14]. Відображення механізму застосування 

правових властивостей у тексті закону повністю підпорядковується вимогам 

техніко-юридичного критерію закону. 

На наш погляд, всі ознаки, які утворюють якість закону, доцільно 

диференціювати на два види:  

1) ознаки, що характеризують закон як форму (джерело) права, як 

нормативно-правовий акт, прийнятий компетентними органами держави; 

2) ознаки, властиві нормам права, що утворюють безпосередній зміст 

закону як регулятора суспільних відносин. 

Правомірність запропонованого поділу ознак, що утворюють якість 

закону, вбачається, перш за все, у тому, що ознаки, які характеризують закон 

як форму права, є його атрибутами, тобто обов’язковими ознаками. І 

відсутність хоча б однієї з них позбавляє закон якості форми права, 

перетворює його у об’єктивно-протиправний акт. Напроти, значна кількість 

ознак, що характеризують зміст закону як регулятора суспільних відносин  

має кількісний вираз  і може  повною мірою, мати різну інтенсивність 

прояву, що не здійснює впливу на втрату законом якості джерела права.  

Таким чином, кожна група ознак якості закону являє собою їх 

сукупність. Закон як багатоаспектне явище володіє необмеженою кількістю 

властивостей, що по-різному характеризують його якість. Для оцінки якості 
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закону у процесі експертизи законопроектів немає необхідності виявляти 

інтенсивність прояву всіх без винятку ознак закону – дослідження слід 

обмежити вивченням найбільш значимих із них. 

А.Р. Нематов якість закону наділяє властивостями, що належать до 

внутрішнього змісту закону [45, с. 62]. На його думку, якість закону містить 

наступні ознаки: 1) ступінь дотримання правил юридичної техніки; 2) 

ефективність правового регулювання; 3) ступінь реалізації норм нормативно- 

правового акта на практиці. 

Якість закону визначається на основі певних критеріїв. Надумку         

В.В. Ігнатенко, критерії якості закону є сукупністю істотних властивостей, 

що визначають здатність закону реально задовольняти суспільні інтереси і 

приватні інтереси  відповідно до цілей розвитку суспільства і держави [31, с. 

12].  

На думку Н.В. Минюка, критерії якісного законумають такі ознаки, що 

характеризують зазначену категорію, а такожфактори, що на неї впливають 

[46, с. 166]. Науковець виокремлює наступні критерії якісного закону:  

а) критерії проектування закону,  

б) соціально-політичні критерії;  

в) юридичні критерії, а саме:  

         -  відповідність закону Конституції, міжнародними договорами,   

іншим законам; 

- системність закону;  

- використання законодавцем законодавчої техніки;  

 - стабільність закону. 

г) критерії, що відображає результат реалізації закону [46, с. 167].  

Такі ознаки, що визначають міру якості закону, можливо 

охарактеризувати як техніко-юридичні критерії якості закону. Система 

техніко-юридичних критеріїв повинна послідовно охоплювати обидва види 

ознак якості закону. Сучасна теорія права до основних ознак закону як форми 

права відносить наступні: 
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- це акт, прийнятий  вищими  за статусом суб'єктами влади  держави, як 

правило, вищим представницьким органом (в Україні — Верховна Рада) чи 

громадянським суспільством (безпосередньо народом) ; 

- акт, що може бути лише нормативним за змістом (на відміну від акта 

застосування норм права й акта тлумачення норм права); 

- завжди має письмовий характер акта-документа, який закріплює 

норми права, змінює чи відміняє їх дію,  містить первинні норми права, яких 

раніше у правовій системі не було, до того ж — норми з ключових, основних 

питань життя, встановлює права й обов'язки громадян; 

- акт, що ухвалюється у суворій відповідності до Конституції і раніше 

ухвалених законів і не потребує додаткового затвердження; 

-  це нормативний акт, що може бути замінений, як правило, лише 

законом і перевірений на відповідність Конституції лише Конституційним 

Судом; 

- акт, що має вищу юридичну силу, тобто акт найвищого юридичного 

«рангу»; усі інші акти повинні прийматись на основі, у відповідності і на 

виконання закону; 

- акт, що ухвалюється з дотриманням особливої законодавчої 

процедури, яка має назву законодавчого процесу та регламентується 

конституційним законом [47, с. 306]. 

Якість закону як джерела права є необхідною умовою дії норм права, 

що містяться в ньому. Проте для того, щоб закон був дійсно ефективним, 

досконалим, забезпечував регулювання суспільних відносин, вимагається 

забезпечення належної якості норм права, що утворюють його зміст. 

Вітчизняними та зарубіжними вченими досліджені ознаки якісного 

закону. До них найчастіше відносять такі ознаки, як нормативність, 

загальнообов’язковість, повнота й конкретність нормативно-правового 

регулювання, представницько-зобов’язальний характер, ясність і доступність 

мови закону, формальна визначеність, точність і визначеність термінів і 

формулювань, логічна несуперечливість нормативних положень закону і 
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конституції, ефективність, відповідність норм закономірностям і потребам 

суспільного розвитку та інші [27, с. 43]. 

У сучасній науці не було запропоновано класифікації названих 

властивостей якісного закону, хоча така класифікація необхідна, оскільки, 

вона дає можливість названі вище ознаки ввести до системи,  виокремивши 

їх спільні та відмінні риси. На наш погляд, класифікація ознак якості закону 

повинна враховувати складний багатоаспектний характер означеної категорії, 

розуміння її як сукупності юридичного, логічного, мовного й соціального 

аспектів,  де кожен її аспект відображає найбільш значимі зв’язки з іншими 

явищами й процесами, опосередковує вплив цих явищ і процесів на зміст 

самого закону та появою у нього особливих властивостей, ознак. 

Властивості якісного закону, на нашу думку, можуть бути 

диференційовані на чотири групи: власне-юридичні, мовні, логічні й 

соціологічні. Звідси слідує, що система техніко-юридичних критеріїв 

повинна послідовно охоплювати три аспекти норми права – власне-

юридичний, мовний і логічний та включати в себе наступні техніко-юридичні 

критерії якості закону: нормативність, загальнообов’язковість, повнота й 

конкретність нормативно-правового регулювання, що характеризують 

власне-юридичний аспект норми права; простота, стислість, ясність, 

точність, що характеризують мовний аспект норми права; визначеність, 

послідовність, несуперечливість, які характеризують логічний аспект норми 

права. Техніко-юридичні критерії в своїй сукупності засвідчують належну 

якість закону, його здатність виступати джерелом ефективно діючих норм і 

досягати поставлених законодавцем цілей. 

Сукупність факторів, що забезпечують ефективну дію закону, може 

бути найрізноманітнішою. Проте його техніко-юридична якість є однією з 

перших і необхідних умов ефективності. Неякісно підготовлений закон є 

таким за своєю формою і може застосовуватися в конкретних відносинах, 

хоча процес його застосування може значно ускладнюватися за відсутності 

тих чи інших необхідних властивостей норми права. Так, дія закону, 
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нормативні положення якого є нечіткими, недостатньо ясними, логічно 

суперечливими, неповними, буде недостатньо або навіть мало ефективною. 

Таким чином,  певною мірою власне-юридичні, мовні, логічні критерії 

якості закону можуть мати різну інтенсивність прояву, не змінюючи сутності 

закону як джерела права. І в цьому вбачається основна відмінність цих 

техніко-юридичних критеріїв, які характеризують закон як вид нормативно-

правового акта, як джерело права. 

У правотворчості якість техніко-юридичних критеріїв забезпечується 

застосуванням розвинутої сукупності вимог, які складають законодавчу 

техніку. У цьому зв’язку заслуговує на увагу проблема співвідношення вимог 

законотворчої техніки і якості закону. На наш погляд, вимоги законотворчої 

техніки співпадають з операційними визначеннями критеріїв якості закону, 

тому в змісті законодавчої техніки слід виокремлювати два види вимог: по-

перше, операційні визначення техніко-юридичних критеріїв, за наявності чи 

відсутності яких можна робити точний висновок про міру якості закону; по-

друге, методологічні правила, що орієнтують розробників законопроекту  як 

слід діяти, щоб забезпечити якість закону. Оскільки вимоги законодавчої 

техніки досить ґрунтовно розроблені вітчизняними та зарубіжними вченими і 

не вимагають додаткового обґрунтування, хотілося би більш детально 

зупинитися на системі техніко-юридичних критеріїв якості закону як 

регулятора суспільних відносин і відповідних операційних визначеннях. 

Техніко-юридичними критеріями власне-юридичних властивостей 

норм права, що характеризують його як регулятора суспільних відносин, є 

нормативність, загальнообов’язковість, повнота й конкретність нормативно-

правового регулювання. 

Нормативність є властивістю норми права бути регулятором 

суспільних відносин. У нормі права повинно бути визначене коло суспільних 

відносин, права й обов’язки сторін; обставини, зв’язані з виникненням, 

зміною чи припиненням правовідносин;  засоби, за допомогою яких буде 

забезпечено дію норми права. І. С. Самощенко серед операційних визначень 
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критерію нормативності виокремлює: а) спрямованість норми права на 

регулювання суспільних відносин, а не якихось конкретних правовідносин; 

б) неперсоніфікованість (неконкретність) адресата норми права; в) 

невизначеність кількості випадків, на які розрахована дія норми права.  

Загальнообов’язковість передбачає всезагальне повне точне виконання 

й додержання норми права. Операційними визначеннями 

загальнообов’язковості: а) всезагальність виконання й додержання норм 

права; б) повнота виконання й додержання норм права; в) точність виконання 

й додержання норми права [48, с.12]. 

Техніко-юридичні критерії повноти регулювання означають, що закон 

передбачає механізм дії кожної норми. Операційними визначеннями цього 

техніко-юридичного критерію є: а) визначеність суб’єктів;  б) визначеність 

прав і обов’язків суб’єктів; в) кореспондування кожному праву обов’язку;  

г) визначеність санкцій, що застосовуються внаслідок порушення норм;  

д) урегульованість всіх питань, що виникають у ході реалізації норми права. 

При недостатньо повній регламентації відносин у законі з’являються 

прогалини, тобто розриви системних зв’язків між нормами права, які тягнуть 

за собою виникнення ситуації, коли суб’єктивне право, закріплене законом, 

не одержує реалізації. 

Техніко-юридичні критерій конкретності регулювання забезпечується 

наступними операційними визначеннями: а) точність і конкретизація 

закріплення прав і обов’язків суб’єктів правовідносин; б) точність 

формулювання засобів по їх забезпеченню. Неконкретність регулювання, що 

міститься в законі, неминуче тягне за собою появу декларативних норм, які 

перетворюють закон у  ні до чого незобов’язуючий заклик. Техніко-

юридичними критеріями мовних властивостей якості закону є простота, 

стислість, ясність, точність, про що вірно зазначено в працях А. С. Піголкіна, 

Н. А. Власенка, А. Ф. Черданцева [49, 50, 51]. Кожен із названих критеріїв 

може бути конкретизований у системі операційних визначень. Операційними 

визначеннями критерію простоти, зокрема, виступають такі вимоги, як: а) 
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відсутність в тексті нормативного акта громіздких конструкцій; б) 

відсутність зловживань в тексті дієприкметниковими та дієприслівниковими 

зворотами; в) відсутність повторів і малоінформативних поєднань у тексті 

закону. Критерій стислості забезпечує зосередження уваги суб’єкта на 

сутності закону. 

Критерій ясності означає зрозумілість тексту читачеві, що 

забезпечується максимально допустимою простотою тексту, тому 

операційними визначеннями даного критерію виступають наступні вимоги:  

а) необхідність використання загальновідомих термінів у 

загальновідомому значенні;  

б) обов’язковість розтлумаченя значення найбільш важливих термінів;  

в) уживання простих і доступних термінів, відомих і широко вживаних 

зворотів;  

г) недопустимість вживання складних граматичних конструкцій, 

наприклад, дієприкметникових та дієприслівникових зворотів, 

складнопідрядних речень. 

Текст закону повинен бути зрозумілим і простим, але не за рахунок 

повноти, точності, глибини формулювання нормативного акта. Так, зокрема, 

не можна відмовлятися від уживання юридичних професіоналізмів, 

незрозумілих частині населення. Ясність закону сприяє правильному і 

повному виявленню наявної у ньому інформації, забезпечує ефективність дії 

нормативних приписів закону. 

Техніко-юридичний критерій точності означає досягнення найбільшої 

відповідності між ідеєю, думкою і втіленням цієї думки в законодавчій 

формулі [39, с. 5]. Закон є обов’язковим еталоном, правилом поведінки, тому 

неточності і двозначності формулювань неприпустимі. 

Операційні визначення критерію точності наступні:  

а) чіткість, недвозначність дефініції термінів;  

б) відсутність в тексті закону двозначних і багатозначних термінів;  
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в) позитивність використаних формул, тобто можливість використання 

не більше одного заперечення при викладенні одної думки; 

 г) неприпустимість використання дієслово-невизначених конструкцій 

у безособових реченнях;  

д) неприпустимість використання непояснених далі слів «нерідко», 

«інші», «у випадку необхідності». 

Прагнення до точності протистоїть прагненню до простоти. Техніко-

юридичний критерій точності займає домінуючу позицію, оскільки текст 

закону повинен бути, перш за все, максимально точним і лише в міру 

можливості простим. Техніко-юридичний критерій визначеності означає, що 

в тексті закону всі терміни при повторенні вживаються в одному і тому ж 

значенні, для виразу однієї думки не можуть бути використані різні терміни. 

Уявляється можливим у якості операційних визначень техніко-

юридичного критерію визначеності виокремити: а) точність і чіткість 

закріплення дефініції поняття; б) постійне використання терміну у 

визначеному дефініцією значенні; в) недопустимість заміни даного терміну 

на інший, який видається тотожнім; г) недопустимість заміни дефініції для 

одного поняття в межах одного закону. 

Таким чином, точність і чіткість закріплення дефініції поняття означає, 

що необхідно прагнути до того, щоб у кожного нового терміну в тексті 

закону була дефініція. Це усуне спори про дух закону при правозастосуванні. 

При визначенні дефініції терміну виявляється нова проблема: які ознаки 

явища повинні бути відображені в тексті закону. 

Норма права відмежована від індивідуальних проявів, тому несуттєві 

ознаки поняття, які закріплені в законі, не визначають предмет регулювання 

повністю, можуть штучно звужувати його, опускають у ньому головне. У 

зв’язку з цим на практиці виникає потреба в уточненні і конкретизації цього 

поняття й норми в цілому. Можливе також і штучне розширення предмета 

регулювання, якщо який-небудь із суттєвих ознак не закріплений у дефініції. 

Тому дане операційне  визначення передбачає точне закріплення суттєвих 
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ознак поняття в тексті закону. Операційне визначення недопустимості заміни 

одного терміну на інший, що здається тотожнім, означає, що в тексті закону 

повинен бути використаний тільки той термін, який одержав дефініцію. 

Синонімія й омонімія повинні бути виключені. 

Синонімії необхідно уникати в тексті закону, оскільки не існує двох 

тотожних понять. Наслідком використання синонімії у тексті закону можуть 

стати різночитання, а також необхідність додаткового тлумачення. Омонімія 

вимагає обережності в застосуванні, оскільки використання омонімів робить 

необхідним уточнення смислу кожного з них. У випадку, коли неможливо 

уникнути вживання омонімів, слід пояснити: яке значення має даний термін. 

Недотримання операційного визначення недопустимості зміни 

дефініції у межах одного закону відбувається у випадку, коли законодавець 

уточнює подану раніше дефініцію, що приводить до спорів про сутність 

терміну при кожному наступному його вживанні. 

Під техніко-юридичним критерієм несуперечності  як властивості 

логічної правильності розуміється, що текст закону вільний від внутрішніх 

протиріч самому собі. 

Операційним визначенням техніко-юридичного критерію суперечності 

є вимога виключати протиріччя в тексті одного закону, в законах одного 

рівня, а також із Конституцією. Порушення принципу несуперечності в 

тексті закону призводить до деформації системи права, так як під кутом зору 

виявляється основна функція права – бути регулятором суспільних відносин. 

Суперечливість є дуже поширеною й небезпечною помилкою законодавця. 

Вона полягає в тому, що заперечується те положення, яке недавно 

стверджувалось. Суперечність може бути контактною, коли заперечення 

слідує безпосередньо за твердженням, чи дистанційним, коли заперечення 

відокремлено від твердження значним проміжком тексту. 

У законі складно зустріти контактну суперечність, оскільки внаслідок 

структури нормативного акта розвиток думки законодавця з конкретного 

питання може бути розділено текстом. Тому правильніше було б 
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використовувати термін «контактна суперечність» для позначення 

суперечності, яка зустрічається в межах одного закону, а термін 

«дистанційна суперечність» для позначення суперечності в різних законах, 

для виявлення якої вимагається аналіз усієї системи законодавства. 

Як уже зазначалось, техніко-юридичний критерій послідовності в 

сучасній науці практично не досліджений. Хоча, на нашу думку, 

послідовність, як властивість правильного логічного мислення, є 

обов’язковою ланкою логічного аспекту закону. Можна виокремити наступні 

вимоги операційного визначення послідовності: а) послідовний розвиток 

думки законодавця в тексті закону; б) послідовний розвиток конституційних 

основ у тексті закону. 

Отже, якісний закон здійснює позитивний вплив на соціальне життя, 

метою прийняття якого є сприяння суспільному прогресу, задоволенню 

інтересів громадян  шляхом регулювання певного кола відносин, 

поліпшенню якості їх життя, або, навпаки, створювати перешкоди розвитку 

суспільства, виконувати консервативну роль і т. п. Саме якісний закон 

здатний бути метою і виконувати необхідно-регулюючу функцію суспільного 

прогресу. Якість соціального життя суспільства  багато у чому  визначається 

якістю законів, що у свою чергу,  ставить особливі вимоги до самого закону - 

він повинен сприяти соціальному прогресу і при цьому бути справедливим, 

обґрунтованим, чітким, зрозумілим. Проявом відповідності закону 

об'єктивним потребам розвитку суспільства є своєчасність його прийняття. 

Закон повинен видаватисявчасно, тоді, коли наочно відчувається потреба в 

ньому. П.М. Рабинович зазначає, що своєчасна правотворчість є однією з 

неодмінних умов забезпечення високої якості законів [52, с. 102]. 

Таким чином, важливість поставленої проблеми полягає у тому, що 

ґрунтовно теоретично розроблені й застосовані на практиці техніко-юридичні 

критерії якості закону, повністю й послідовно застосовані у юридичній 

діяльності, забезпечуватимуть якість законів, ефективність їх дії, а також 
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дозволять оперативно й точно визначити належну якість закону в процесі 

його експертизи. 

 

1.3  Методологія дослідження якості закону як самостійної 

категорії 

 

Тенденції формування єдиного правового простору потребують якісно 

нових законів, існування яких сучасне суспільство пов'язує із соціальним 

прогресом, правовою стабільністю та удосконаленням якості правової сфери. 

Якісний закон як одна з ефективних форм регулювання правовідносин, що 

спрямований на їх вдосконалення, є обов’язковим елементом правового 

регулювання. Якість закону у юридичній науці є актуальною проблемою як 

на доктринальному, так і на практичному рівнях, основою вирішення якої є  

різноманіття методологічних підходів, оскільки якість закону як самостійна 

категорія є багатоаспектною науковою проблемою, для всебічного і 

ґрунтовного дослідження якої важливим є питання методології пізнання. 

Методологія якості закону як самостійна наукова проблема не 

досліджувалася спеціально. Вона була об’єктом вивчення лише 

фрагментарно у зв'язку із аналізом загальних проблем законодавства та 

понять, що відображають сутнісні властивості означеної категорії. Окремі 

аспекти означеної проблеми були предметом наукового інтересу таких 

вчених, як С.С. Алексєєв, Ж.О. Дзейко, Д.А. Керімов, В.М. Костицький, 

М.Н.Марченко, Н.І. Матузов,  А.В. Малько, С.В. Поленіна, Н.М. 

Пархоменко, В.Н. Протасов, Ю.А. Тихомиров, Ю.С. Шемшученко. 

Метою цього підрозділу є обґрунтування загальних методологічних 

підходів та методів дослідження якості закону, здійснення методологічного 

аналізу означеної проблеми шляхом застосування філософських, 

загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання.  

Ідеал якості закону визначає рівень його відповідності тенденціям та 

орієнтирам правотворчої діяльності держави, а практична значимість 
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означеної категорії полягає у перетині істотних факторів сучасного 

суспільного розвитку, взаємодії правових систем світу, їх діалогу і 

необхідності взаємоузгодження на загальних методологічних основах. З 

цього приводу  К. Поппер зазначав, що наукове дослідження починається з 

проблеми наукового пізнання, досягнення істини у якому можливе лише за 

допомогою методології [53, с. 180].  

Пошук методологічних основ дослідження категорії якість закону, на 

нашу думку, можливий шляхом:  

а) опрацювання наукових ідей відомих учених, які конкретизували 

загальнонаукову та теоретичну  методологію до дослідження якості закону як 

окремої правової категорії;  

б) аналізу наукових праць провідних учених, які одночасно із 

загальними проблемами права досліджували філософські проблеми категорії 

якість;  

в) узагальнення ідей науковців, які безпосередньо вивчали проблему 

якості закону на загальнотеоретичному рівні; 

г) аналізу концепцій українських учених і практиків щодо дослідження 

категорії якість закону;  

д) з’ясування положень наукових праць зарубіжних учених і практиків, 

що містять аналіз та оцінку означеної правової проблеми. 

Методологічні положення і принципи категорії якість закону знаходять 

своє тактичне втілення у методах дослідження. Під методом науковці 

розуміють спосіб пізнання, дослідження явищ природи і суспільного життя 

[54, с. 89]. І.Ф. Мачін обґрунтовує поняття метод як сукупність прийомів чи 

операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих 

вивченню конкретного завдання. Метод, на думку вченого, виступає 

вихідним пунктом та умовою майбутніх досліджень [55, с. 10]. У найбільш 

загальному розумінні значення методу полягає у визначенні шляхів та 

способів досягнення поставленої мети і завдань дослідження, що 

відповідають на запитання - як пізнавати [56, с. 112]. 
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У філософській літературі метод пізнання, зазвичай, визначається як 

шлях, спосіб, знаряддя, засіб пізнання. За кожним конкретним методом 

стоять певні прийоми, принципи, правила пізнання. А.П. Шептулін визначає 

метод пізнання як систему правил (вимог), сформульованих на основі знання 

закономірностей досліджуваної сфери дійсності і орієнтує людину у його 

пізнавальній діяльності [57, с. 10]. У загальнотеоретичній науці поняття 

методу розуміється як дія або система дій, спрямованих на теоретичне 

пізнання категорій права, а необхідністю їх здійснення є створені наукою 

прийоми пізнання, кожен з яких містить власні принципи і правила пізнання 

[58, с. 363]. 

Основою методології дослідження якості закону є класичний науковий 

метод, який складається з чотирьох кроків: 1) опису поняття якості закону; 2) 

формулювання гіпотези для пояснення якості закону як самостійної 

категорії; 3) використання гіпотези для передбачення існування результатів 

дослідженої категорії; 4) продуктивність експериментальної перевірки 

прогнозів кількома науковцями.  

Теоретико-світоглядним та методологічним базисом дослідження якості 

закону є філософські методи наукового пізнання. Науковці обґрунтовують 

першочергову необхідність застосування філософських методів дослідження 

категорії якість закону як провідних ідей, що визначають загальний підхід до 

вивчення означеної проблеми, спрямованої на вирішення стратегічних 

завдань дослідження категорії якість закону. Серед філософських методів 

дослідження якості закону, на нашу думку, слід виокремити діалектико-

матеріалістичний метод, метод діалектичної логіки та аксіологічний 

(ціннісний) метод.  

Методологічною основою філософських методів пізнання категорії 

якість закону є діалектико-матеріалістичний підхід як метод дослідження 

розвитку якості закону, за допомогою якого можливо визначити: а) загальне 

розуміння означеної категорії; б) місце досліджуваної проблеми у сфері 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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правової науки; в) зв'язок означеної категорії з іншими суміжними 

правовими категоріями; г) сутність явища якості закону. 

Застосування означеного методу пізнання якості закону обґрунтовано у 

працях  філософів та правознавців С.С. Алексєєва, Д.А. Керімова, В.М. 

Сирих, Ю.С. Шемшученка, які досліджували якість закону за допомогою 

«багажу діалектичного матеріалізму», абстрагуючись від історико-

філософського пошуку сутності цієї категорії.  

З філософсько-правових позицій найповніше розуміння категорії якість 

закону за допомогою діалектики як загально-філософського підходу 

дослідження обґрунтував академік М.В. Костицький, який, надавши 

діалектичної форми своїй науковій розвідці, гостро поставив питання про 

багатомірність та глибину пізнавального потенціалу методу діалектики для 

дослідження якості закону. Але, взявши філософський масштаб розгляду 

означеної проблеми шляхом застосування діалектичної методології, 

видатний учений лишив простір для загальнонаукового та спеціально-

наукового рівня пошуку специфіки застосування діалектичного методу до 

дослідження якості закону у правознавстві [59, с. 11]. На думку вченого, 

діалектико-матеріалістичний метод як фундаментальний принцип і метод 

пізнання означеного питання має величезну пояснювальну силу, де досвід і 

факти є джерелом, основою пізнання сутності категорії якість закону, а 

практика - критерієм істинності означеної проблеми [59, с. 14].  

Діалектико-матеріалістичний метод пізнання забезпечує  розуміння 

якості закону як самостійної категорії та є методологічною  підставою для 

обґрунтування:  

а) причинно-наслідкових зв'язків якості закону з іншими правовими 

актами; 

б) процесів диференціації та інтеграції якості закону; 

в) виокремлення протиріч сутності якості закону як самостійної 

категорії; 

г) забезпечення об’єктивності у здійсненні оцінки якості закону. 
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Отже, діалектико-матеріалістичний метод пізнання як загальний метод 

філософської діалектики надає можливість розглядати означену правову 

категорію під кутом зору об'єктивного стану розвитку цієї проблеми у 

певний історичний проміжок часу. Цей метод забезпечує дослідження якості 

закону як категорії,  що виникає, проходить у своєму розвитку певні стадії 

формування, а також на пізнання всіх аспектів закону шляхом з’ясування  

його протилежних якостей та аспектів. Діалектика як метод пізнання сутності 

якості закону досліджується у єдності з логікою, які складають 

фундаментальну наукову основу дослідження цієї багатопланової і 

суперечної категорії. 

Метод діалектичної логіки надає можливість дослідити якість закону 

шляхом виокремлення його об'єктивного змісту, а головне, з'ясувати 

питання, яким шляхом збагачення якісних характеристик однієї норми закону 

переходить в іншу, поглиблюючи пізнання сутності правовідносин, які 

регулюються нормами цього закону. Метод діалектичної логіки - це вчення 

про пізнання, про філософські основи об'єктивної істини, за допомогою якої 

можливо дослідити норми якісного закону як абстрактного об’єкта 

дослідження.  

Важливим аспектом застосування цього методу в процесі дослідження 

означеної категорії передбачає аналіз впливу суб'єктивних і об'єктивних 

передумов на якість закону, оскільки логічний закон - це суттєвий зв'язок між 

ідеями закону, обумовлений закономірними зв'язками між предметами і 

явищами об'єктивного світу. Дія логічних законів у цьому аспекті 

виявляється у послідовності уявних операцій, що не є довільними і мають 

для мислення обов'язковий  характер. Основу дослідження якості закону за 

допомогою логічних прийомів складають:  

1) закон тотожності, що надає можливість досліджувати якість 

закону через зміст норм права, які його складають; 

2) закон забезпечення визначеності і послідовності характеризує 

якість закону через точність та визначеність вміщених у ньому правових 
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норм, що регулюють певну сферу суспільних відносини, а також передбачає 

послідовність викладу правових норм в законі; 

3) закон несуперечливості та виключення досліджує якість закону через 

виключення двох одночасно істинних висловлювань про суб’єкт, об’єкт або 

предмет регулювання правовідносин, якщо в одному з них щось 

стверджується про предмет, а в іншому - заперечується. У цій ситуації, 

принаймні, одне з висловлювань є об'єктивно хибним; 

4) закон достатньої підстави надає можливість вимагати, щоб кожна 

норма якісного закону відповідала достатнім підставам своєї істинності у 

сфері регулювання сучасних суспільних відносин.  

На думку В.М. Сирих, метод діалектичної логіки відображає 

поступовий рух пізнання якості закону на шляху осягнення об'єктивної 

істини означеної проблеми. Роль цього методу у пізнанні якості закону, на 

думку вченого, полягає  в упорядкуванні та організації нескінченно 

різноманітного чуттєвого матеріалу, в його синтезі та узагальненні. Якби 

цього не відбувалося, людина не могла б ототожнити два сприйняття одного і 

того ж предмета, розрізнені у часі. Наповнюючись категоріями, будучи 

поглинутим ними, зовнішній матеріал з  чуттєвого  перетворюється  на 

уявний,  формується  у мовні конструкції [60, с. 112].  Це відзначав і 

Аристотель, вважаючи,  що зі слів, висловлених без будь-якого зв'язку, 

кожне позначає або сутність, або якість, або кількість, або відношення, або 

місце, або час, або положення, або володіння, або дію, або страждання [2, с. 

310]. 

В.Г. Табачковський вважав, що категорія якість закону є синтетичною 

апріорі  і базовою по відношенню до будь-яких актів мислення, вона, на його 

думку, складає принципи їх формоутворення. Означена  категорія, на думку 

В.Г. Табачковського, не може бути осмислена без використання 

діалектичного методу та методу діалектичної логіки, адже зв'язок між 

категоріями є суперечливим на відміну від зв’язку між поняттями. Вияв 

динаміки цієї системи зв’язків і є сутністю та метою розуміння змісту 
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категоріального мислення. Сенс категорій виявляється та розгортається у 

самому акті філософствування, а поза ним тільки частково втілюється у 

словесних конструкціях, які не є абсолютно адекватними до визначального 

змісту. Категорія якість закону є внутрішньою структурою філософського 

знання та свідчить про факти спрямованості думки на саму себе. Сутність 

категоріального мислення може бути осмислена тільки як засіб філософської 

рефлексії [61, c. 121]. 

Таким чином, за допомогою методу діалектичної логіки якість закону 

розуміється як пізнання сутності та логічного зв’язку означеної категорії. 

Цей метод забезпечує процес дослідження якості закону як абстрактного 

об'єкта дослідження, відображеного у стабільних, незмінних та послідовних 

структурах.  

Аксіологічний (ціннісний) метод дослідження якості закону базується на 

понятті цінності і дає можливість з'ясувати якість закону як регулятора 

процесів, здатних задовольнити потреби окремої особистості і певного 

суспільства, а також ідеї і спонукання у формі норми та ідеалу. Цінності – це 

перевага певних сенсів та побудованих на цій основі способів поведінки. До 

цінностей суспільства належать лише ті позитивно значущі явища та їхні 

властивості, що пов'язані з соціальним прогресом.  

Проблема якості закону має аксіологічне значення, оскільки закон як 

обов’язковий, створений людиною юридичний документ, є невід'ємним 

матеріальним компонентом правової культури. Закони на всіх етапах 

історичного розвитку були формою відображення досягнутого рівня правової 

культури та слугували ефективною формою фіксації юридичних норм, 

виразом волі та інтересів певних соціальних класів і груп населення, а з 

розвитком суспільства набували соціальної цінності як найбільш зручний 

засіб правового регулювання. Поступово розроблялася теорія закону як 

науково обґрунтована система знань про його поняття, ознаки, процедуру та 

порядок прийняття. Ці знання сприяли розвитку правової культури. Д.А. 

Керімов підкреслював, що в культурі законотворчості акумулюються 
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різнобічні знання дійсності, її історії та перспектив розвитку; спеціальні 

знання про право, закон і законодавчу техніку, вміле їх використання у 

практичній діяльності щодо прийняття законів та їх реалізації, оволодіння 

знаннями яких дозволяє створювати науково-обґрунтовані і технічно 

досконалі якісні закони [162, с. 152].  

Досвід розгляду цінностей в межах різноманітних етапів та напрямків 

розвитку філософії надає нам можливість визначити якість закону як 

цінність,  що є матеріальним та духовним явищем, які є значущими як для 

особи, так і для суспільства та відображають їх позитивне, схвальне 

сприйняття в суспільній, а також індивідуальній свідомості на основі 

переднього життєвого досвіду та відповідно до сприйняття ідеї блага.  

Розуміння цінностей передбачає темпоральний зв'язок минуле– сучасне– 

майбутнє. В.Г. Графський вважає недоцільним цінність якості закону 

витісняти за межі життєвого досвіту  і зводити цінність означеної категорії 

винятково до засобу задоволення потреб. Адже саме життєвий досвід, на 

думку філософа, визначає сприйняття категорії якість закону як ціннісного 

явища, при цьому таке розуміння не завжди визначається потребами 

суспільства та людини, воно має більш глибинні підвалини в свідомості 

людини з усвідомленням ідеї блага [63, с. 82].  Отже, аксіологічний 

(ціннісний) метод дослідження якості закону надає можливість врахувати 

усю багатоманітність внутрішнього змісту закону на предмет якісності, що 

втілюється у його нормах, фікціях, символах. 

Таким чином, на нашу думку, філософські методи дослідження 

реалізують  

 фундаментальні завдання сучасного філософсько-правового дискурсу щодо 

розробки категорій для інших сфер правового пізнання, є основою розуміння 

категорії якість закону як самостійної та виокремлюють значення означеної 

категорії у сфері філософії права.  

 Загальнонаукові методи пізнання якості закону як самостійної 

юридичної категорії супроводжують весь процес аналізу предмета 
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дослідження. Серед яких, на нашу думку, необхідно виокремити історичний 

метод, метод формалізації, статистичний метод, метод системного підходу, 

термінологічний метод, герменевтичний метод. 

Історичний метод дослідження категорії якість закону є істотною 

умовою наукового дослідження означеної категорії як компоненту теорії 

права, що надає можливість дослідити категорію якість закону у динаміці її 

розвитку. Слід погодитись з ідеєю Є. Назимка про те, що методологічною 

основою здійснення історично-правового пошуку дослідження категорій 

права є періодизація відповідного розвитку, оскільки це дає можливість 

узагальнити масиви історичних даних, визначити причини виникнення та 

зміни тенденцій історичного розвитку та врахувати їх при визначенні 

обґрунтованості та ефективності сучасного розуміння категорії якість закону 

[64, с. 53].  

 Зазначений метод обумовлений тривалим історичним етапом 

становлення та розвитку категорії якість закону та надає можливість 

забезпечити  обґрунтування оцінки означеної проблеми в залежності від 

ступеню її усвідомлення, забезпеченості правом, що існує як система 

теоретичних понять, висновків, концепцій та ідей. 

Прийоми історичного методу, що отримали обґрунтування 

основоположниками історичної школи права, започаткованої Ф.К. Савіньї, 

по-різному сприймалися дослідниками правової науки. Означений метод 

пізнання впродовж певного часу був спірною ланкою у науковій думці, на 

відміну раціоналізму, але був обґрунтований та сприйнятий науковцями як 

один з загальнонаукових методів пізнання. І хоча суперечки щодо варіацій, 

пріоритетів та недоліків існують і сьогодні, саме цей метод покладено в 

основу багатьох фундаментальних досліджень, а для дослідження якості 

закону він є необхідним і обов'язковим у зв’язку із становленням та 

розкриттям означеної категорії у історичних періодах: розуміння поняття 

якість, необхідність цієї категорії у юриспруденції,  дослідження категорій 
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якість та закон у поєднанні, обґрунтовані  сучасної категорії якість закону 

[65, с. 120]. 

Історичний метод пізнання категорії якість закону долає 

повторюваність та надмірність інформації щодо досліджуваної категорії. Але 

у цьому контексті не розкривається загальнокультурний компонент 

корисності категорії якість закону як філософсько-правової.  Ми можемо 

стверджувати, що історичний метод дослідження якості закону має важливе 

значення для повного та всебічного аналізу означеної проблеми,  дозволяючи  

виявити та глибше пізнати проблеми цього явища, окреслити шляхи їх 

вирішення та передбачити основні напрямки його розвитку у майбутньому. 

При цьому досить важливим є також питання, що стосується основних 

періодів розвитку категорії якість закону, що є методологічною основою 

здійснення історико-правового пошуку. Саме завдяки цьому методу ми 

аналізуємо якість закону як категорію, залежну від об’єктивних потреб та 

інтересів суспільства на певному етапі його розвитку, рівень розвинутості та 

ефективності закону в аспекті його якості, складові закону та їх практичне 

значення, шляхи вдосконалення якості закону у відповідності з розвитком 

суспільства та його потребами, роль держави як суб’єкта забезпечення і 

гарантування якості закону. 

Іншим загальнонауковим методом, застосованим в межах дослідження, 

є метод формалізації якості закону, за допомогою якого можливо визначити 

логічну структуру якісних приписів закону, що уможливить переведення 

символічної мови логіки у текст закону. Його застосування, відображене у 

формулі правових норм, унеможливить неоднозначне тлумачення (за умови, 

що всі елементи закону чітко визначені). Застосування методу формалізації у 

правотворчій діяльності сприяє повному та правильному сприйняттю 

інформації та забезпечить прийняття якісних законів, що містять якісні 

правові приписи. На думку В.М. Сирих, це не завжди можливо щодо норм, 

сформульованих на природній мові, адже часто використовувані 

законодавцем формулювання припускають два, три, а то й більше тлумачень 
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[60, с. 54].  Мова норм закону повинна бути максимально точною, 

лаконічною, експресивно нейтральною, безособовою. Формалізація як метод 

пізнання передбачає вираз однієї і тієї самої думки одними і тими самими 

словами, а звідси – стереотипність, стандартизація та уніфікація та чітка 

графічна форма закону.  

Методологічні підходи та їх евристичні можливості у контексті 

дослідження формалізації як методу дослідження якості закону розглядалися 

у працях таких вітчизняних та зарубіжних дослідників як М.В. Вопленко,  

В.М. Гaйвороновська, М.В. Костицький, Л.М. Ніколайчук, Р.І. Радейко,            

В.М. Сирих, Ю.Б. Фогельсон.  

У Новому іншомовному словнику за редaкцією Л.І. Шевченко 

визнaчено формалізацію (відлат. formalis – складений за формою) як 

мaтематичний метод у логіці – метод, що полягає у зaміні усіх термінів 

символами, а всіх тверджень– послідовностями символів чи формулaми [66, 

с.634]. Ідентичне визначення цього поняття нaведене у інших словниках [67, 

с. 578]. У філософському aспекті формалізація розуміється як відображення 

об’єктів деякої предметної сфери за допомогою символів. Найпростіший вид 

формалізації – пряма репрезентація (позначення, назва, опис) об’єктів за 

допомогою термінів [68, с. 432]. 

Отже, формалізація як метод наукового дослідження якості закону 

розширює можливості  пізнання означеної проблеми як державно-правового 

явища і сприяє виконанню практичних завдань по створенню якісних рішень 

щодо процедури підготовки та прийняття якісних законів. Однак 

формалізація не являє собою методу пізнання, здатного у цей час або в 

перспективі поглинути усі підходи, способи пізнання якості закону як 

державно-правового явищ, а навпаки, формалізація входить органічно до 

інших методів дослідження і пристосовується, модифікується для виконання 

їх завдань [69, с.399]. 

Використання формалізації як методу дослідження якості закону 

сприяє визначенню логічної структури його приписів та надає можливість 



76 

 

перевести символічну мову логіки у текст закону як нормaтивно-правового 

акта. Нормaтивні положення закону надаються у формі простих і складних 

логічних формул. Ю.Б. Фогельсон, на основі учень про право Г. Кельзенa, 

пропонує систему запису правових норм, що повторює систему, 

запропоновану фaхівцями з формальної логіки [70, с. 132]. Застосування 

цього методу надає можливість формулювати якісні правові норми закону 

відповідно до законів логіки як одного з найважливіших правил їх побудови. 

Ю.Б. Фогельсон наголошує, що застосування методу формалізації для 

дослідження якості закону є засобом опису та міркування, що сприяє 

прийняттю якісних законів. Однак, на думку вченого, за формулами потрібно 

бачити той зміст, який міститься у них та не треба забувати, що саме зміст, а 

не моделі чи формули несуть у собі істину або не істину правової норми 

закону [70, с. 134].  

Отже формалізація як метод пізнання якості закону надає можливість  

виявити та уточнити зміст якісності закону через вираз  і фіксацію його 

форми на основі загально-соціальної методології, що включає в себе 

діалектико-матеріалістичний підхід як невід’ємну сферу пізнання, оскільки 

метод формалізації є складовою частиною будь-якого процесу розкриття 

законів об’єктивного світу. На основі загально-соціального підходу 

формалізації як явища виокремлено метод формалізації дослідження якості 

закону як сукупність прийомів та способів виявлення і уточнення змісту 

нормативно-правового масиву через виявлення та фіксацію його форми. Як 

відомо, формалізація – невід’ємна властивість юридичних явищ. Метод 

юридичної формалізації є обов’язковим етапом наукового пізнання якості 

закону, оскільки дозволяє змальовувати, узагальнити, класифікувати, 

систематизувати і передати отримані наукові дані чіткою формалізованою 

мовою [71]. 

 В умовах побудови правової держави вагомого значення набуває 

прийняття якісних законів, які відповідають реальним умовам суспільного 

життя. До методів, які забезпечують ефективне вивчення громадської думки 
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з цих питань, безперечно належить статистичний метод дослідження якості 

закону. Використання цього методу є важливим у процесі правотворчої 

діяльності законодавчих органів влади. Адже позиція цього органу державної 

влади з того чи іншого питання, що потребує законодавчого врегулювання, 

фактично є складовою позицією 450 народних депутатів України. Безумовно, 

позиція кожного з них як незалежного суб'єкта законодавчої ініціативи може 

мати суб'єктивний характер. Проте зазначена суб'єктивність нейтралізується 

в процесі з'ясування їх спільної позиції. Остання, як правило, є об'єктивною, 

віддзеркалюючи особливості суспільно-політичних процесів, що 

відбуваються в Україні, а також обмежень, заборон та дозволів, 

встановлених, зокрема, нормами депутатської етики. У цілому процес 

законодавчої діяльності відповідно до відомого з теорії ймовірності закону 

великих чисел завжди має приховану закономірність, яку можливо виявити 

під час статистичного аналізу. Тільки за допомогою названого методу 

можливо дослідити правову активність парламенту, динаміку пріоритетів 

законодавчої діяльності (показник здатності парламенту реагувати на 

суспільні сподівання у правовій сфері) та виокремити прийняття якісних 

законів цим органом влади.  

Недосконалість цього методу дослідження якості закону полягає у його 

надмірній залежності від випадкового збігу зовнішніх факторів, а саме, коли 

кількість об'єктів, що досліджується, не відповідає вимогам масовості. Тому 

у процесі дослідження якості закону означений метод повинен застосуватися 

у комплексі з іншими методами пізнання досліджуваної категорії. Саме це 

метод було застосовано нами в процесі анкетування та підведення підсумків 

щодо встановлення аспектів якості закону, його структури та шляхів 

підвищення їх ефективності.  

Для виявлення системних характеристик якості закону ефективним є 

застосування системного методу як напрямку методології наукового пізнання 

і системної практики, в основу якого покладається розуміння якості закону як 

системи. 
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На думку Н.В. Фомицької означений метод є каркасом, що з’єднує усі 

необхідні наукові знання, методи та дії для вирішення означеної проблеми. 

На думку дослідниці, методи мають далеко не рівноцінне значення і 

використовуються   різною мірою. При здійсненні системного аналізу 

широко використовуються різні методи і методологічний апарат інших наук 

(різний науковий інструментарій),  зокрема кількісні (економічний аналіз, 

статистичні методи, морфологічні методи), неформальні (метод сценаріїв, 

експертних оцінок, діагностичні методи), графічні (теорія графіків, сітьове 

планування, способи графічного  відображення взаємозв’язків, пропорцій, 

структури і т.п.) [72, с. 34]. Специфіка системного методу (на відміну від 

інших методів дослідження) визначається тим, що орієнтує дослідження 

означеної проблеми на розкриття цілісності категорії якість закону; 

механізмів, що її забезпечують; виявлення різноманітних типів зв'язків якості 

закону і зведення їх у єдину теоретичну картину. 

Системний метод змістовного аспекту якості закону, на нашу думку, 

включає в себе наступні етапи:  

1) виокремлення у змісті закону чотирьох аспектів: юридичного, 

логічного, мовного і соціального;  

2) уточнення і конкретизація ролі кожного окремого аспекту змісту 

 закону;   

3) виявлення та обґрунтування властивостей кожного аспекту змісту 

закону, здатних виступати критеріями якості закону;  

  4) розробка сукупності операційних визначень кожного критерію 

якості закону;  

 5) апробація загальних критеріїв оцінки якості діючих законів або їх 

проектів. 

Таким чином, сутність системного методу дослідження якості закону 

полягає у тому, що вона досліджується як об'єкт, що може бути поданий у 

термінах і поняттях теорії системи. Сутність цього методу полягає у тому, що 

всі елементи якості закону як системи і всі операції в ній, повинні 
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розглядатися як одне ціле, в сукупності, у взаємозв’язку один з одним. 

Сутність системного методу полягає в аналізі внутрішніх і зовнішніх зв’язків 

системи, вияві функціонального призначення її частин і узгодження 

функціонування всіх елементів системи [72, с. 24]. 

Важливу роль у досліджені категорії якість закону відіграє 

термінологічний метод, за допомогою якого можливе вивчення історії 

термінів «якість» та «закон», уточнення змісту та обсягу означених понять, 

встановлення взаємозв'язку і субординації цих понять, їх місця у 

понятійному апараті теорії  та філософії права.  

Термінологічний метод дослідження містить наступний інструментарій  

дослідження категорії якість закону: компонентний аналіз, методи 

систематики, структурно-семантичний, лінгвопрагматичний, 

контекстуальний, етимологічний аналіз, порівняльний метод, метод 

синхронних зрізів та лінгвоконцептуальний аналіз. На важливість вивчення 

мовних конструкцій при дослідження якісності закону звертали увагу чимало 

відомих дослідників. Так, М. Вакуленко виокремлював науковий і 

нормативний підходи до мовних явищ написання законів [73, с.11].  

 Зазначений метод досліджує категорію якість закону через визначення 

понять якість та закон, що базуються на визначеннях, які містяться у 

тлумачних та професійних словниках. А визначення обсягу і змісту 

означених понять досліджується через родову ознаку і найближчу видову 

відмінність. Термінологічний метод дослідження якості закону дозволяє 

визначити  якість мовних одиниць і явищ  та є невід’ємною частиною 

правотворчої роботи у  процесі вдосконалення, очищення та унормування 

мови написання якісних законів. 

Невід'ємною частиною методологічної основи дослідження якості 

закону є герменевтичний метод як продовження науки про інтерпретацію 

тексту закону. На нашу думку, знання про якість закону є герменевтичним за 

своєю сутністю, оскільки є невіддільним від тлумачення як законів, 

прийнятих у минулому, так і діючих.  Герменевтичний метод дослідження як 
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сучасний методологічний напрямок у сфері юриспруденції, предметом якого 

є способи з’ясування, роз’яснення змісту (тлумачення) та викладу правової 

норми (юридична техніка) посідає центральне місце серед загальнонаукових 

методів пізнання означеної категорії. У центрі застосування  цього методу є 

процес інтерпретації змісту правової реальності у всій різноманітності її 

проявів вміщеної у нормі закону.  Основне своє призначення згаданий метод 

реалізує у праворозумінні, а його головною категорією є 

правоінтерпретаційний процес як правова кваліфікація конкретних 

суспільних відносин шляхом юридичного мислення за допомогою 

індивідуальної правової свідомості суб’єкта. Причому якість закону 

розуміється не як ідеал, а визначається у більш широкому аспекті як одна із 

форм існуючої соціальної дійсності у її динамічному розвитку. 

За допомогою методу герменевтики можливо дослідити текст закону на 

предмет його якості шляхом інтерпретації тексту закону в широкому 

розумінні як сенс самого тексту закону, так і сенсові підстави юридичного 

дискурсу — тобто система юридичного знання, відображена в мові. Отже, 

предметом дослідження якості закону шляхом застосування цього методу є 

дослідження сенсу якості закону як окремих позитивно-правових настанов у 

кожній правовій нормі закону і тексті закону у цілому. 

  Метод герменевтики забезпечує два аспекти пізнання якості закону 

через інтерпертацію: універсальну інтерпретацію та практично-прикладну 

інтерпретацію. Універсальна інтерпретація як аспект пізнання якості закону 

спрямована на теоретичне осмислення норм закону з метою створення 

наукових концепцій, в межах яких здійснюється виявлення сутності якості 

закону, необхідності існування та розвитку якісного закону. Означена 

інтерпретація передбачає можливість дослідження якості закону не тільки у 

аспекті сенсу осягнення якості існуючого закону, але і осягнення сенсу 

прийняття нових якісних законів.  

Практично-прикладний аспект інтерпретації методу герменевтики 

спрямований на дослідження якості закону як регулятора діючої у 
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суспільстві правової системи. Інтерпретація такого роду полягає у виявленні 

сенсу, що міститься у  тексті закону, а також виявлення юридичного сенсу 

конкретної ситуації, конкретних відносин між людьми, які або врегульовані 

нормами закону, або потребують такого врегулювання. За допомогою 

практично-прикладного аспекту методу герменевтики  можливо зрозуміти 

сенс якості закону та співвіднести його з якістю інших нормативно-правових 

актів. Розуміння змісту норми закону як якісної категорії збагачується за 

рахунок включення до його простору нових сенсових елементів, породжених 

осмисленням одиничних випадків, що регулюються відповідною нормою 

закону. Таким чином,  практично-прикладнй  метод герменевтики містить у 

собі елементи сенсу формування та прийняття  проектів законів. Отже, між 

універсальним та практично-прикладним аспектами методу герменевтики 

дослідження якості закону існують прямі і зворотні зв'язки. 

О. Гермаш відносить до предмета герменевтичного методу правову 

експертизу текстів законів як спеціальну сферу знань про виправлення їх вад 

[74, с. 43].  У контексті герменевтичного методу головною характеристикою 

правореалізації виступає аплікативність, тобто обов’язковість прив’язки 

норми закону до відповідних життєвих обставин.  

Таким чином, герменевтичний метод дослідження якості закону 

набирає найбільшого значення у процесі правотворчості, оскільки саме в 

процесі здійснення правотворчості важливою є правильна інтерпретація 

необхідності якісних норм закону для регулювання конкретних суспільно-

правових відносин, де механізмом здійснення правоінтерпретації виступає 

юридичне мислення законодавця. І, як наслідок, герменевтична природа 

якості закону розкривається через дуалізм об’єктивності суспільно-правових 

відносин, що регулюються нормами закону та суб’єктивності їх сприйняття 

учасниками цих відносин. 

Отже, зазначені загальнонаукові методи дослідження категорії якість 

закону:  

а) конкретизують філософські методи дослідження означеної проблеми;  
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б) забезпечують об’єктивне дослідження категорії якість закону;  

в) характеризують ступінь відповідності дослідження якості закону 

об’єктивним умовам суспільно-правових відносин, що потребують якісного 

закону; 

г) визначають загальний рівень розвитку дослідження якості закону як 

самостійної категорії юридичної науки. 

Спеціально-наукові методи дослідження якості закону полягають у 

застосуванні пізнавальних засобів, що придатні лише для вивчення окремих 

аспектів аналізованої юридичної проблеми.  Серед спеціально-наукових 

методів дослідження категорії якість закону вагомими, на нашу думку, є 

формально-юридичний метод,  метод моніторингу, метод моделювання та 

метод прогнозування. Кожен з них набуває характеру спеціально-наукового 

методу пізнання, оскільки безпосередньо пов'язаний зі специфічними 

сторонами досліджуваної категорії. Отже, за допомогою спеціально-наукових 

методів пізнання категорії якість закону досліджуються окремі 

характеристики цієї категорії.  

Виокремлення певної закономірності, яка надає можливість створити 

модель якісного закону,  можливо досягти за допомогою методу 

моделювання. Застосування цього методу можливе в процесі моделювання 

перспектив розвитку прийняття якісних законів. У сучасних дослідженнях 

метод моделювання здійснюється за допомогою математичних, графічних, 

психологічних та інших наукових засобів. Цьому методу належить велике 

майбутнє у вивченні ефективності якості закону, оскільки будь-яка модель 

виконує не тільки описову та тлумачну функції, а й прогностичну. На 

сучасному етапі правотворчості можливість застосування математичних 

моделей досить обмежена через зміну та багатофакторність соціальних явищ, 

а також недостатнє розроблення математичного апарату для побудови 

моделей соціально-правових явищ. Тому більш реальною є побудова різного 

роду моделей дії правових норм у формі графіків та таблиць. 
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Застосування означеного методу передбачає моделювання закону як 

якісно-правової категорії у цілому, так і механізмів прийняття якісного 

закону, зокрема, а також процесів, що відбуваються у вказаних механізмах. 

Моделювання є напрямом математичної соціології. Проте, якщо метою 

математичної соціології є опис, пояснення і прогнозування соціальних 

систем, явищ і процесів за допомогою математичних методів, то предметом 

соціально-правового моделювання є модельний підхід до аналізу соціальної 

реальності у правовому вимірі, а її метою – моделювання якісних законів. У 

соціально-правовому моделюванні використовується широкий арсенал 

методів математики, права і соціології. Значна увага при цьому приділяється 

нелінійним, теоретико-ігровим,  індивідуум-орієнтованим моделям [75, с. 

100]. 

Цей метод широко поширюється у законодавчій сфері, оскільки  

спочатку законодавець використовує теоретичні знання про соціально-

правові відносини у суспільстві, досліджує соціальний розвиток суспільства, 

виявляє потреби суспільства у правовому регулюванні та формує типову 

модель упорядкування цих відносин. З опорою на таку модель і формується 

правило поведінки, що у подальшому формується, уточняється та 

приймається у формі  закону.  

Таким чином, метод моделювання, як особливий пізнавальний процес 

досліджуваної категорії, базується на створенні теоретичної моделі (проект 

закону), коли законодавець перед прийняттям закону формулює його проект, 

який вибирає, передбачає та регулює необхідні правові відносини, досліджує 

його, а здобуту інформацію формує у якості закону, який підлягає 

прийняттю. Тому, знаючи властивості і характеристики одного з них, можна 

з достатньою вірогідністю розмірковувати про якості іншого [76, с. 8]. 

Під час дослідження специфіки якості закону як універсального явища, 

його загальних і конкретних закономірностей розвитку необхідно 

застосувати порівняльно-правовий метод (догматичний порівняльний метод). 

Сутність цього методу, на думку М. Алексеева, полягає у зіставленні одного 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1


84 

 

закону (однієї норми закону) як основного предмета дослідження з іншим 

законом (нормою закону). Правильність застосування цього методу, на думку 

вченого, зумовлена, насамперед, співвідношенням матеріалів, де провідне 

місце належить головному предмету дослідження як догми свого права. 

Порівняння виявляється й у значущості порівнюваного додаткового 

матеріалу як матеріалу для оціночного методу. У цій оцінці та можливості 

критичного ставлення до головного матеріалу – переважно позитивний 

аспект порівняльного методу [77, c. 23]. Метод порівняльного правознавства 

містить елементи таких методів, як порівняння, аналіз, синтез і 

використовується для розробки й удосконалення нормативно-правових актів. 

Це дозволяє порівнювати й оцінювати зміст і причини вирішення того чи 

іншого питання у різних соціально-правових умовах буття [78, c. 129]. 

Необхідність виявлення юридичних властивостей якості закону 

можливе у результаті застосування формально-юридичного (нормативно-

догматичного) методу. Формально-юридичний метод має вузькоцільове 

призначення, застосування якого призводить до формування у правознавстві 

напряму, що називається догмою держави і права як складової частини теорії 

держави і права. У результаті застосування цього методу предметом 

дослідження категорії якість закону є безпосередньо закон - його поняття, 

визначення, ознаки, структура, конструкції, юридична техніка.  

Моніторинг як метод дослідження якості закону полягає в отриманні 

результату, а не просто у відстеженні процесу. Специфіка цього методу 

полягає у збиранні констатуючих даних та має особливість - спрямованість 

на відстеження процесу, який виявляється дієвим, безпосередньо пов’язаним 

з виявленням нових можливостей, забезпеченням умов їх здійснення і навіть 

стратегій прийняття якісно нових законів. Оскільки отримані дані за 

допомогою методу дослідження означеної категорії стають основою для 

рекомендацій, вони, на думку Л.М. Николайчук, дають змогу відійти від 

статичної картини уявлень про якісні закони, експлікувати певні (пізнавальні 

або інші) дії, зіграти конструктивну роль і уможливити здійснення нової 
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раціональної дії у правотворчій діяльності, що і є результатом і кінцевою 

метою проведення методу моніторингу якості закону [79, c. 398].  

Отримані у результаті застосування цього методу дослідження факти 

також мають свої особливості, що виявляються у найважливіших 

характеристиках пізнавальної діяльності:  

1) формуються у процесі емпіричного пізнання і є фіксацією його 

результатів;  

2) виявлені факти, отримані у результаті правового спостереження, 

правового експерименту, правової експертизи та інших пізнавальних засобів 

у своїй основі є результатом традиційних процедур;  

3) під час застосування методу моніторингу оцінюється достовірність 

фактів. 

Моніторинг як метод дослідження якості закону є способом 

мотивування, відображення процесу та розрахунком на отримання 

результату. Його специфіка полягає у тому, що в силу своєї спрямованості на 

відстеження процесу створення якісного закону, він виявляється більш 

дієвим та має пряме відношення до виявлення нових можливостей щодо 

формування якісних законів на рівні проектування. Адже «влада факту» і 

отримані дані стають основою для рекомендацій, що дозволять відійти від 

статичної картини уявлень про необхідність регулювання певного кола 

соціально-правових відносин, експлікувати певні (пізнавальні або інші) дії, 

зіграти конструктивну роль і зробити можливою реалізацію чергової 

раціональної дії – прийняття якісного закону. Зазначене є справжнім 

результатом і кінцевою метою застосування методу моніторингу. Отримані у 

результаті правового моніторингу факти також мають свої особливості. 

Йдеться про найважливіші характеристики пізнавальної діяльності. На думку 

М.М. Тарасова, метод моніторингу формується у процесі емпіричного 

пізнання про необхідність прийняття якісного закону і є фіксацією його 

результатів. На думку вченого, при проведенні методу моніторингу не 

можуть бути досліджені  факти, отримані в результаті правового 
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спостереження щодо якісного регулювання суспільних відносин визначеним 

законом, а також правового експерименту, правової експертизи та інших 

пізнавальних у своїй основі традиційних процедур [80, с. 35]. 

У процесі застосування методу моніторингу щодо визначення якості 

закону виявляються наступні ознаки його необхідності: 1) відтворюваність, 

підтвердження та здатність зберігати свою якісність незалежно від 

суб’єктивних тлумачень законодавця; 2) володіння спонукальною силою у 

практичній діяльності. Отже, у контексті методу моніторингу якісний закон 

визнається необхідним, якщо він відповідає суспільно-правовим потребам, 

здійснює регулювання бажаних перспектив, станів, рішень і проблем 

майбутніх правових відносин та є регулятором цілеспрямованих суспільно-

правових відносин. 

 Динамічний характер категорії якість закону, що змінюється разом із 

суспільством та потребує розвитку та удосконалення відповідно до 

об’єктивно-суспільних закономірностей, необхідно досліджувати за 

допомогою методу прогнозування. Метод прогнозування забезпечує 

обґрунтування прогнозів майбутнього розвитку державно-правових явищ, що 

потребують врегулювання якісними законами. Означений метод визначає 

напрямки вдосконалення певних явищ на недалеку та віддалену перспективу, 

у тому числі і щодо визначення якості закону. На підставі означеного методу 

можливе здійснення перспектив прийняття якісних законів для регулювання 

майбутніх суспільно-правових відносин.  

Метод прогнозування застосовується до дослідження означеної 

проблеми як один з аналітичних методів соціально-правових досліджень, або 

як засіб інтерпретації (футурологічного характеру) якості закону. Він 

дозволяє досліджувати динаміку і перспективи розвитку соціально-правових 

процесів та явищ з метою підвищення формування, проектування якісних 

законів. Специфічною особливістю методу прогнозування є високий ступінь 

взаємозв'язку між передбаченням і попередженням, який здатен призводити 

до ефекту самоздійснення у деяких випадках. Цього можливо досягти за 
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умов значної міри керованості в процесі прийняття закону метою 

впровадження прогностичних цілей, планів, проектів, програм і рішень. 

Однією з головних умов наукової коректності щодо застосування цього 

методу до дослідження якості закону виступає розуміння того, що прогноз не 

можливо ототожнювати із спробами передбачення всіх деталей майбутнього 

в наслідок дії досить великої кількості макро- та мікрофакторів і окремих 

специфічних чинників, опосередкуючих досліджуваний феномен. 

Значення методу прогнозування для категорії якість закону, який 

можливо розглядати як мету й результат правового прогнозування, полягає у 

наступному: 

- узагальнює і доводить інформацію про вплив різноманітних чинників 

на правові й державно-правові феномени і процеси, що потребують 

врегулювання якісним законом; 

- оцінює тенденції в динаміці суспільних потреб щодо тих чи інших 

державно-правових явищ, закріплених у законі; 

- визначає головні тенденції, напрямки, форми і періоди, що мають 

характеризувати розвиток певних суспільно-правових відносин, що 

потребують врегулювання якісним законом у прогнозовані строки. 

Метод прогнозування надає можливість визначити систему критеріїв 

прийняття якісних законів, серед яких можливо виокремити: а) значення 

такого закону для розвитку та врегулювання законодавства у сфері певного 

кола відносин; б) перспективність проблеми якості закону у аспекті онтології 

права; в) наявність достатньої наукової та конкретно-фактологічної бази для 

прогнозування необхідності прийняття якісного закону; г) науково-правовою 

коректністю з точки зору вибірки й репрезентативності, верифікації 

масштабу і об'єкту (суб'єктів) врегулювання відносин якісним законом. 

Таким чином, метод прогнозування дослідження означеної правової 

проблеми забезпечує визначення шляхів, напрямків, засобів і термінів 

досягнення можливих станів категорії якість закону, що прийняті як мета 

(наприклад, тенденції оптимізації певних моделей правового регулювання) та 
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базується на розподілі ймовірностей, але у зворотному напрямку - від 

передбачуваного стану до тенденцій, що спостерігаються відповідно до 

означеної категорії. 

Отже, дослідження якості закону здійснюється шляхом застосовування 

багатоваріантного підходу за допомогою філософських, загально-наукових та 

спеціально-наукових методів дослідження, взаємозв’язок яких і утворює 

цілісну систему – методологію дослідження якості закону. Удосконалення 

методологічних підходів та впровадження технічних засобів істотно 

позначаються на якості прийняття законів, а означені методи наукового 

пізнання якості закону надають змогу визначити досліджувану категорію як 

актуальну науково-прикладну проблему від вирішення якої залежить 

подальше вдосконалення законодавства на етапі триваючих суспільних 

перетворень. 

Висновки до Розділу 1 

 

Дослідження генези та теоретико-методологічних аспектів якості 

закону обумовили правомірність наступних висновків.  

Аналіз генезису становлення наукових знань щодо означеної 

проблематики в історії вітчизняної та світової філософсько-правової думки 

дозволив виокремити два підходи розвитку наукових знань та поглядів на 

означену правову проблему: філософський та соціологічний підходи.  

Філософський підхід якості закону досліджує означену проблему через 

категорію якість як філософську, яка має тривалу історію формування, що 

містить шість етапів становлення знань та розвитку наукових поглядів на 

означену проблему: Античний період, Середньовіччя, період Просвітництва, 

матеріалістичний підхід ХІХ століття, філософія ХХ століття, сучасний 

період. 

Категорія якість у період Античності розуміється як складне світоглядне 

поняття, що є: а) видовою відмінністю сутності, яка розуміється як значуща 

ознака, що виокремлює річ серед інших речей; б) властивість, специфіка, 
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«як» і «що» речей та об’єктів; в) позначає початкову і справжню єдність або 

різноманіття реальності без її якого-небудь передбачуваного розчленування, 

яке може тим самим звести якість до кількості у результаті перерахунку 

якості одного і того ж виду.  У період Середньовіччя категорія якість 

трактується як вічна і незмінна форма - все те, що перетворює невизначену 

матерію у конкретні об'єкти.  

Період Просвітництва характеризує якість як: а) проблему диференціації 

первинних, об'єктивних  вторинних, суб'єктивних якостей; б) логічну 

категорію, що поділяється на види; в) категорію, що містить діалектичну 

тотожність та відмінність; г) проблему, що має форму та  зміст; д) містить 

первинні якостей до апріорних по природі та вторинні - до апостеріорних.  

Матеріалістичний підхід обґрунтовує категорію якість як цілісну 

характеристику функціональної єдності істотних властивостей, внутрішньої і 

зовнішньої визначеності, відносної стійкості об'єкта, його відмінності від 

інших об'єктів або схожості з ними. Філософія XX століття розглядає якість 

як : а) цілісну характеристику єдності істотних властивостей об'єкта, його 

внутрішньої і зовнішньої визначеності і стійкості; б) знання про об’єкт, що 

можливо опанувати тільки якщо останній являє собою щось якісно 

визначене; в) якість є умовою своєрідності і самостійності предмета, тобто 

його визначеності; за допомогою якості об'єкт є таким, яким він є; г) спосіб 

прояву якості предмета та його вплив на інший предмет істотно залежить від 

якісного стану останнього. 

Сучасний період досліджує категорію якість у філософському контексті 

як: а) категорію за допомогою якої можливо ідентифікувати і класифікувати 

річ; б) категорію, що здатна до трансформування і перетворення у нову 

якість; головна властивість об'єкта або набір таких властивостей; в) являє 

собою багатоаспектну постійно розвиваючу категорію, філософська сутність 

якої є незмінною. Філософський підхід до вивчення якості є фундаментом 

для побудови будь-яких досліджень; г) категорія якість з філософського 

поняття перетворилась у самостійну міждисциплінарну категорію, окремий 
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напрям філософського дослідження.  Соціологічний підхід якості закону 

досліджує означену проблему через розуміння співвідношенні якості закону і 

його здатності відповідати економічним і соціальним реаліям, суспільним 

потребам, здатності забезпечувати регулювання суспільних відносин 

відповідно до мети, поставленої законодавцем у момент його прийняття.  

 Соціологічний підхід як аналіз процесів і явищ у системі соціальних 

зв'язків, з точки зору їх співвідношення з соціальним цілим, розуміє якість 

закону як основний механізми формального соціального контролю, такі 

правила поведінки, що офіційно зафіксовані політичною владою і 

упроваджуються цією владою у життя. Якісні закони чітко регулюють 

можливу поведінку, та передбачають ряд покарань, що є адекватним 

відображенням існуючих суспільних відносин. 

Теоретико-світоглядним та методологічним базисом дослідження якості 

закону є філософські методи наукового пізнання, серед яких слід виокремити 

діалектико-матеріалістичний метод, метод діалектичної логіки та 

аксіологічний (ціннісний) метод. Філософські методи дослідження 

виконують фундаментальні завдання сучасного філософсько-правового 

дискурсу щодо розробки категорій для інших сфер правового пізнання, є 

основою розуміння категорії якість закону як самостійної категорії та 

виокремлюють значення означеної категорії у сфері філософії права.  

 Загальнонаукові методи пізнання якості закону як самостійної юридичної 

категорії супроводжують весь процес аналізу предмета дослідження, серед 

яких, на нашу думку, необхідно виокремити історичний метод, метод 

формалізації, статистичний метод, метод системного підходу, 

термінологічний метод, герменевтичний метод. Означені методи: а) 

конкретизують філософські методи дослідження означеної проблеми; б) 

забезпечують об’єктивне дослідження категорії якість закону; в) 

характеризують ступінь відповідності дослідження якості закону 

об’єктивним умовам суспільно-правових відносин, що регулюються 
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означеною проблемою; г) визначають загальний рівень розвитку дослідження 

якості закону як самостійної категорії юридичної науки. 

 Спеціально-наукові методи дослідження якості закону полягають  

застосуванні пізнавальних засобів, що придатні лише для вивчення окремих 

аспектів означеної юридичної проблеми. Серед спеціально-наукових методів 

дослідження категорії якість закону вагомими, на нашу думку, є формально-

юридичний метод, метод моніторингу, метод моделювання та метод 

прогнозування. 
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РОЗДІЛ 2 ЗАКОНОДАВЧА ТЕХНІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ 

УТВОРЕННЯ ЯКІСНИХ ЗАКОНІВ 

 

2.1  Законодавча техніка: сучасні наукові підходи до розуміння 

 

Не можливо не погодитись із твердженням, що у правовому просторі 

України важко знайти сферу, яка б не регулювалась за допомогою 

нормативно-правових актів. Законодавча база України наповнена значною 

кількістю законів та підзаконних нормативно-правових актів, проте ні для 

кого не є секретом, що законодавство України має низький рівень 

ефективності,  не забезпечуючи досягнення мети правового регулювання. 

Означена проблема обумовлена декількома  причинами, однією із яких є 

недосконала якість закону. З метою запобігання утворенню неякісного 

масиву норм наука впродовж тривалого періоду розробила систему 

методичних рекомендацій, які згодом втілились у феномен законодавчої 

техніки. Осмислення законодавчої техніки як явища юридичної реальності 

має значний ціннісний потенціал, який зусиллями творців законів можливо 

перевести в актив для виходу сучасного українського суспільства із існуючої 

кризи практично в усіх сферах життя. 

Метою цього підрозділу є: 

- аналіз та узагальнення існуючих наукових підходів до категорії 

«законодавча техніка»; 

- виокремлення особливостей та змісту законодавчої техніки; 

- характеристика структурних елементів законодавчої техніки; 

- визначення співвідношення законодавчої техніки із суміжними 

категоріями; 

- з’ясування функціонального призначення юридичної техніки; 

- обґрунтування власного бачення досліджуваної категорії. 

Аналіз сучасного наукового доробку надає можливість зробити 

висновок, що дослідження законодавчої техніки здійснюються на 
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монографічному [81; 85; 92; 108; 116; 118],  дисертаційному [96; 101; 121] 

навчальному [94; 102; 106; 111; 115; 127] та науково-публіцистичному  [82; 

86; 93; 103; 107] рівнях. Однак ретельне дослідження існуючого стану 

наукового пошуку підтверджує твердження ідеї Ж.О. Дзейко про те, що 

усталене розуміння законодавчої техніки у науці ще й досі відсутнє [81, 

с.171].  Уся парадоксальність ситуації полягає  в тому, що, з одного боку, в 

багатьох працях наголошується на важливості використання законодавчої 

техніки в процесі вироблення нормативно-правових актів, досліджуються її 

конкретні прийоми, методи, правила, засоби, підкреслюється необхідність 

удосконалення законодавчої техніки, а з іншого - різні автори, як вітчизняні, 

так і зарубіжні, вкладають у поняття законодавчої техніки  різний, а інколи 

протилежний зміст, по-різному розуміють її сутність. 

З метою ілюстрації зазначеної проблеми вважаємо за доцільне 

проаналізувати найпоширеніші уявлення щодо феномену законодавчої 

техніки. Так, законодавча техніка розглядається в науці як спеціальний дар 

природи, якому неможливо навчитися [82, с.76]; як уміння, навички, 

прийоми, які набуваються в результаті практичної діяльності [13, с. 298]; як 

наука (вчення) [84, 101]; як рівень технічної досконалості законодавства [8, 

с.185]; як діяльність суб'єктів (законодавчих органів, суб'єктів законодавчого 

процесу, компетентних органів, органів держави) [86, с. 48]. Одні дослідники 

вважають, що поняття законодавчої техніки охоплює правила підготовки і 

законів, і підзаконних актів, отожнюючи їх з правовими актами [87, с. 176-

177]; інші відносять до законодавчої техніки правила підготовки виключно 

законодавчих актів [388, с. 11]. На думку М.І. Козюри до складових 

юридичної техніки належать правила і засоби ратифікації міжнародних 

договорів у формі законів [89, с. 5]. Одні автори пов'язують законодавчу 

техніку з виробленням як форми, так і змісту нормативно-правових актів [90, 

с. 138; 127, с. 109], інші зводять законодавчу техніку до вироблення тільки 

форми нормативно-правових актів [91, с. 50]. Більшість вчених включають до 

законодавчої техніки виключно нематеріальні засоби [81, с.120-121], а деякі 
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дослідники — як нематеріальні, так і матеріальні засоби (зокрема, 

копіювальну техніку, комп'ютери, іншу оргтехніку, чорнила, папір) [85, с.79]. 

Окремі автори відносять до законодавчої техніки процедури вироблення 

нормативно-правових актів [92, с.21], а інші вважають, що процедурні 

питання виходять за рамки законодавчої техніки, хоча і органічно пов'язані з 

останньою [93, с.24-25]. Деякі вчені розглядають законодавчу техніку як 

формовану юридичну науку, що належить до прикладних. Інші вважають її 

відносно відокремленим прикладним розділом загальної теорії права [94, с. 

25].  В науковій літературі переосмислюється поняття юридичної техніки 

шляхом його заміни категорією «законодавча технологія» [95, с.18]. 

Вивчення відповідних підходів дає можливість виявити сутнісні 

характеристики досліджуваного нами явища з метою обґрунтування 

авторського його визначення. Первинне «калібрування» визначень наводить 

нас на думку, що найбільш істотно пов'язаними із законодавчою технікою є 

поняття: прийоми, методи, правила, засоби (рідше - операції, методики, 

способи, принципи, процедури). Проте тут ми наштовхуємось на декілька 

проблем: 

- по перше, при виробленні дефініції законодавчої техніки автори по-

різному комбінують її елементи: одні вчені вважають, що законодавча 

техніка — це засоби і прийоми [85, с. 54] ; другі — прийоми і правила [86, 

с.38]; треті — прийоми і методи [97, с.1005]; четверті — правила, методи, 

засоби, прийоми [96, с.127]; п'яті — тільки методи [99, с. 15]; шості —засоби 

і правила [98, с.899; 99, с. 186]; сьомі — засоби і операції, прийоми і методи 

[100, с.33]; 

- по-друге, у спеціальній літературі із досліджуваного нами питання, 

автори не беруться за визначення понять, через які намагаються розкрити 

суть законодавчої техніки. 

З цього приводу, зокрема, І.О. Биля зазначає, що дослідники 

законодавчої техніки практично не намагаються встановити співвідношення, 

взаємозв'язок і чітку відмінність між зазначеними елементами [101, с.14]. А 
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ті автори, як зазначає В.І. Риндюк, які пропонують своє розуміння понять 

«прийоми», «правила», «методи», «засоби» законодавчої техніки, тлумачать 

їх по-різному, по-різному визначають їх співвідношення між собою [96, 

с.127]. Так, Д. А. Ковачев використовує терміни «прийом», «правило», 

«спосіб» законодавчої техніки як синоніми [86, с. 38-39]. Д. А. Керимов 

визначає поняття «правила» юридичної техніки через поняття «засоби» і 

«прийоми» [85, с.84], а на думку Б. В. Чигідіна, поняття «правила 

законодавчої техніки» є похідним від поняття «методи законодавчої техніки» 

[99, с. 15]. Така ситуація, на нашу думку, є нормальним проявом реалізації 

права на свободу творчості. Користуючись цим правом ми також маємо на 

меті запропонувати власний погляд. 

Дослідження філософських та тлумачних словників дозволяє 

стверджувати, що відповідні категорії, з огляду на те, що їх зміст 

розкривається за допомогою одного-двох інших понять із переліку, є досить 

тісно пов'язаними. Це дає можливість не обмежуватись акцентуванням на 

якісних характеристиках, а застосувати комплексний критерій розмежування: 

у сукупності якісні характеристики із, наприклад, розмежування за метою 

існування поняття чи загальноприйнятою сферою вживання відповідних 

понять. З огляду на це за критерієм мети існування варто виокремити поняття 

«правила», під якими ми розуміємо засоби маніпулювання поведінкою 

суб'єкта, тобто вимоги, що ставляться до суб'єкта з метою упорядкування 

його діяльності щодо впливу на об'єкт - у нашому випадку - інформацію, яка 

в подальшому може бути оформлена у текст проекту нормативного акту або 

закону чи підзаконного нормативно-правового акту. Поняття «процедури» у 

сфері законодавчої техніки варто розглядати як різновид правил, оскільки 

останні є вимогами процесуального характеру. Загалом ми вважаємо, що 

«правила» варто поділяти на проектувальні вимоги та імплементаційні 

вимоги («вимоги впровадження» або законодавчу процедуру).  

Поняття «метод», «прийом», «операція», «спосіб» відповідають на 

питання «як?», «яким чином?». На нашу думку, ці поняття визначають те, що 
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дає можливість суб'єкту маніпулювати об'єктом законодавчої техніки - 

певним масивом інформації, з метою перетворення її в якісний закон. З 

огляду на близькість змісту даних понять та традиційну поширеність у 

юридичній сфері саме цього терміну, з метою спрощення теорії законодавчої 

техніки пропонуємо при визначенні цього поняття використовувати поняття 

«прийом».  

Поняття «засіб» близьке по змісту до останнього, проте воно акцентує 

нашу увагу на питанні «за допомогою чого?», у значенні за допомогою 

якогось вже існуючого втіленого об'єкту. Для ілюстрації можливо навести 

приклад використання слів-професіоналізмів у тексті майбутнього закону, де 

правилом буде наступна вимога: у випадку, якщо слова-професіоналізми є 

загальновідомими, то у тексті закону не потрібно вживати їх дефініції. 

Прикладом прийому є вживання слів-професіоналізмів для зменшення 

нормативного масиву, а засобом можна вважати слова-професіоналізми 

безпосередньо як певну вже сформовану мовну форму. 

 Поняття «методики», на нашу думку, включає до свого змісту як 

правила, так і прийоми та їх використання у певному наборі та послідовності. 

На нашу думку, методики є структурними частинами законодавчої техніки, 

оскільки частинами системи права є галузі права. Для прикладу можливо 

назвати методики формування преамбул законів, методики внесення змін до 

законів, методика побудови статей, тощо. Таким чином побіжний аналіз 

змістовності дає можливість розглядати законодавчу техніку як систему чи 

сукупність правил, прийомів та засобів. 

Поряд із невизначеністю елементного складу законодавчої техніки, у 

юридичній науці також сформувалась і інша проблема: різні автори 

включають до неї різні за змістом прийоми, правила та засоби, тобто 

проблема якісного наповнення елементів законодавчої техніки. Одні 

дослідники вважають, що законодавча техніка охоплює процес підготовки 

законів [108, с. 205] та крім правил підготовки проектів правових актів, 

також і правила їх опублікування [102, с. 214]; другі - правила про характер, 
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структуру і мову нормативних актів [103, с.94]; треті - виключно технічні 

правила підготовки проектів нормативних актів, які мають прикладний 

характер і стосуються зовнішнього оформлення актів, організації і методики 

їх підготовки [104, с.503]; четверті - правила про найбільш раціональне 

складання і правильне викладення правових інститутів, норм і статей у 

правових актах 105, с. 57]; п'яті - найбільш досконалі форми і способи 

здійснення систематизації  [81, с.186]. Крім того, до законодавчої техніки 

відносять правила правильного й однакового внесення змін і доповнень до 

нормативних актів, правила їх скасування; правила організації і методики 

перекладу нормативних актів [106, с.185]; питання класифікації нормативних 

актів за їх змістом, і за порядком їх прийняття; питання розподілу актів між 

різними галузями законодавства, питання комплексного викладення норм 

різних галузей права [107, с. 119] тощо. На нашу думку, такий стан потребує 

змін. З огляду на це вважаємо за доцільне дати власний коментар до 

змістового наповнення елементного складу законодавчої техніки. 

Неважко помітити, що у вищезазначених працях мова йде скоріше про 

просту  сукупність  прийомів,  ніж  про  чітку  і  послідовно  реалізовану 

систему правил, кожне з яких застосовується на певній стадії підготовки 

тексту правового акту. Отже, на нашу думку, більш вірним буде визначення 

законодавчої техніки як системи правил, прийомів, засобів, що 

використовуються для пізнавально-логічного та нормативно-структурного 

формування правового матеріалу і підготовки якісного тексту закону. Саме 

таке визначення, хоча дещо розширює рамки законодавчої техніки і певною 

мірою наближує її до елементів законодавчого процесу, є виправданим. 

Вчені вважають таке „розширення" виправданим, оскільки воно сприяє більш 

чіткому зв'язку змістовних і формально-юридичних засобів підготовки 

законів, а саме поняття законодавчої техніки відрізняється від поняття 

юридичної техніки. 

Наведене вище визначення надає можливість виокремити шість 

взаємопов'язаних елементів законодавчої техніки: пізнавально-юридичного; 
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нормативно-структурного; логічного; мовного; документально-технічного; 

процедурного. 

Всі вони в сукупності забезпечують загальну характеристику 

законодавчої техніки, хоча і потрібно акцентувати увагу і на особливих 

юридично-технічних прийомах різних галузей законодавства, різниця яких 

обумовлена неоднаковим об'єктом і методами правового регулювання, що і 

викликає специфіку побудови структури текстів законів в галузях 

законодавства, структурі правових норм, яку неможливо залишати поза увагою. 

Наприклад, у конституційному законодавстві більше застосовується норм-

дефініцій, норм-цілей і норм-принципів. Самі ж норми нерідко складаються 

лише з диспозиції. В цивільному законодавстві традиційною є чітка і детальна 

структуризація інститутів і норм. Щодо кримінального закону, то його 

характеризують прийоми законодавчої техніки, які сприяють правильній побудові 

кримінально-правових норм. Як бачимо, законодавча техніка слугує важливим 

фактором внутрішнього розвитку правових актів і набрання ними офіційно 

визнаних властивостей. Її значення неможливо применшувати, навпаки, воно 

збільшується в умовах стрімкої правотворчості і масштабного оновлення, 

розвитку законодавства. Можливо виокремити чотири основних напрямки 

комплексного застосування законодавчої техніки [100, с. 301], які визначають її 

функціональне прзначення. 

По-перше, систематичний і планомірний вплив на законодавчу 

діяльність, коли за допомогою юридичної техніки вдається юридично коректно і 

детально „вирощувати", формувати нормативне «полотно» майбутнього закону, 

проводити юридичну експертизу з точки зору дотримання правил 

законодавчої техніки, не допускати і виправляти законодавчі помилки.  

По-друге, законодавча техніка впливає на правозастосовну діяльність, 

сприяючи правильному розумінню змісту законів і правових норм, 

правильному їх застосуванню як основи для видання підзаконних актів, для 

здійснення юридичних дій, для забезпечення правового захисту громадян і 

юридичних осіб. 
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По-третє, законодавча техніка виступає як засіб міжнародного обміну 

інформацією, як спосіб зближення національних законодавств і введення 

загальних, погоджених режимів. Так, Законом України від 21 листопада 2002 р. 

№228-ІУ схвалено Концепцію Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Згідно з 

зазначеною Концепцією адаптація законодавства України до законодавства ЄС 

передбачає поетапне прийняття й впровадження нормативно-правових актів 

України, розроблених з урахуванням законодавства Євросоюзу. Одним із 

головних завдань адаптації є забезпечення високого рівня підготовки в Україні 

проектів законів та інших нормативно-правових актів, вдосконалення порядку 

планування законотворчої діяльності, розробка єдиних правил підготовки 

нормативно-правових актів. Одним із головних завдань такого вдосконалення 

нормотворчої діяльності органів державної влади в Україні є вдосконалення 

законодавчої техніки. 

По-четверте, законодавча техніка є засобом для забезпечення наукової 

основи правотворчості і правозастосування. 

З'ясування природи і призначення законодавчої техніки надає 

можливість охарактеризувати її елементи більш детально. Кожен з них являє 

собою набір вимог та правил, яких необхідно сумлінно дотримуватись. Їх 

застосування повинно бути послідовним, з врахуванням свого роду етапів 

зародження і просування законопроекту, оскільки нехтування чи обмеження 

одного з них зменшує ефект інших. 

Перший елемент - пізнавальний - означає оцінку права і закону як способів 

пізнання і відображення суспільних інтересів. Це концентроване відображення, 

причому попереднє. При визначенні предмету законодавчого регулювання 

відбувається вибір і аналіз процесів, явищ і відносин, які можуть бути 

об'єктом законодавчої дії. Не всі відносини повинні бути предметом закону, 

оскільки існують та використовуються і інші регулятори - підзаконні акти і 

засоби саморегулювання. Недооцінка їх і штучне перебільшення ролі закону 

в кінцевому рахунку зменшують його ефективність. Тому виправдано 
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виходити з наступних принципів законодавчо регулювальних відносин: 

високе їх значення для суспільства, держави і громадянина; стабільність; 

первинно-нормативне регулювання; відповідність Конституції; 

правоздатність суб'єкта законодавчої техніки. З цим пов'язаний і правильний 

вибір форми правового акту з врахуванням його місця в правовій системі і 

класифікації ознак як офіційних, так і доктринальних. 

В межах концепції закону дуже важливим є «набір понять», які 

необхідно використовувати. Це, перш за все, науково-юридичні поняття, які 

розроблені правовою наукою і необхідні для правильної побудови закону. 

Важливим елементом законодавчої техніки є нормативна 

структуризація тексту закону. Мається на увазі чітка послідовність 

операцій. До них належать дії по розробці композиції акту, встановленню 

його складових частин, формулюванню правових приписів (норм), 

використанню посилань і інших «юридичних зв'язок», визначенню способів і 

порядку вступу акта в силу, відміни і зміни інших правових актів. 

Законодавча техніка включає в себе і такий елемент, як мова закону. 

Мова йде про більш широке явище мови права як особливого логічно-

лексичного виду мови. Ця проблема отримала розробку в юридичній 

літературі. З'ясування і правильне застосування лексичних засобів у праві 

означає, по - перше, використання юридичної мови як способу виразу і 

викладу нормативних приписів, по друге - лаконічність, концентрацію, 

однозначність і простоту розуміння, необхідність дотримуватись «мовних 

заборон» - уникати метафор і уявних виразів, архаїзмів, іноземних слів і 

термінів, спрощених і умовних словосполучень. Саме мова законодавства 

здійснює значний вплив на правову  культуру суспільства, оскільки від 

якості прийнятих законів, їх розуміння залежить рівень правової культури 

суспільства [128, с. 63], формує особливості мови закону, характеризує її 

значення для правової політики [129, с. 87]. Мова закону повинна мати 

особливий словниковий запас, який окрім загальновживаної термінології та 
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звичайної словникової мови має спеціальні терміни, що є також важливим 

фактором успішного здійснення кодифіцікаційних робіт [130, с. 76]. 

Сьогодні феномен мови права є об'єктом вивчення низки наук: 

юридичних (загальна теорія держави і права, філософія права, історія держави і 

права, логіка права, юридична герменевтика, юридична техніка) [127], 

філологічних (теорія мовної комунікації, стилістика, термінознавство, 

лексикографія, історія мови, прикладна лінгвістика, культура мови, судова 

риторика) [124],  а також формальної логіки, інформатики, філософії, соціології, 

історії, текстології тощо. Кожна з цих наукових галузей досліджує мову права 

доволі специфічно, розглядаючи феномен вербального втілення правової думки 

з різних позицій, у різних аспектах і площинах, за допомогою притаманних 

кожній науковій галузі наукових підходів і методів [111, с.52]. 

Проте наприкінці минулого століття з'являється нова самостійна 

наукова галузь, яка втілює міждисциплінарний підхід до вивчення складного 

феномену мови права, розробляє власний науково-теоретичний і методичний 

апарат, спрямований на фундаментальне системне дослідження мовних явищ і 

процесів у юридичній сфері, засоби й інструменти ефективної правової 

комунікації - юридична лінгвістика. 

Поліфункціональність правничої мови полягає у специфічному наборі 

функцій, які реалізуються в різноманітних правових текстах: 1) номінативна 

(називання правових реалій і понять); 2) гносеологічна (знаряддя й спосіб 

правового пізнання, оволодіння суспільно-правовим досвідом); 3) 

аксіологічна (правової та морально-етичної оцінки); 3) комунікативна 

(спілкування); 4) регулювальна (правове регулювання людської поведінки та 

суспільних відносин через волевиявлення суб'єкта права); 5) культуроносна 

(збереження й передача правового знання та правової культури); 6) виховна 

(вплив на правосвідомість, правове виховання); 7) естетична (ясність, 

точність, однозначність, лаконічність, нормативність, мовностилістична 

довершеність правового акта як еталонні якості юридичного тексту) [112 , с. 155]. 
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Багаторівневість мови права простежується в застосуванні мовних 

одиниць і засобів різних рівнів: лексеми (слова), терміни права, термінологічні 

словосполучення, фразеологізми, юридичні дефініції, лексико-граматичні моделі, 

синтаксичні конструкції, стилістичні засоби і прийоми тощо. 

Стилістична диференційованість мови права обумовлена широкою і 

розгалуженою сферою її застосування: законодавство, судочинство, нотаріат, 

діловодство, юридична наука й освіта, правова інформація, правова 

публіцистика. 

Правнича мова у кожній із названих комунікативно-функціональних 

галузей характеризується певним набором специфічних рис, функцій, 

інвентарем мовних засобів, композиційною системою функціональних 

різновидів і жанрово-ситуативних стилів. Усе це дозволяє вченимвиявляти 

функціонально-стильову та жанрово-стильову неоднорідність мови права. 

Так, на думку проф. Дмитра Баранника, "сказати, що стиль нормативно-

правових актів - це діловий стиль (нехай навіть і виділений в окремий 

різновид (субстиль) у межах ділового) — означає нічого не сказати про цю 

функціонально-мовну категорію. Немає жодних підстав включати до одного 

стильового типу мови такий розмаїтий спектр жанрів, як, наприклад, заява 

про відпустку, доповідна записка по службі, розписка, доручення, протоколи 

зборів чи засідань та ін. - і тексти конституції країни, урядових постанов, 

законів, постанов суддів. Тим більше, що ці дві групи жанрових форм 

суттєво відрізняються одна від одної не лише функціями, а й своєю мовною 

структурою та синтаксичною модальністю" [113, с.155]. 

Теоретично-прикладними завданнями юридичної стилістики є: 

дослідження стилістичних ресурсів правничого мовлення всіх мовних рівнів: 

лексики, фразеології, семантики, морфології, синтаксису; розкриття 

специфіки відбору й використання лексичних, морфологічних, синтаксичних 

та інших засобів у кожному функціональному різновиді правничої мови; 

визначення законів і особливостей кожного жанру; розроблення певних 
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рекомендацій щодо використання мовних одиниць залежно від мети і змісту 

висловлення. 

Мова права послуговується засобами різних функціональних стилів, 

серед яких найважливішими є: офіційно-діловий (обслуговує сферу 

внутрішнього і міжнародного законодавства,правозастосування, судочинства, 

нотаріату, діловодства), науковий (сферу правничої науки й освіти), 

публіцистичний (засоби масової юридичної інформації, правова освіта 

населення, судові промови) та розмовний (сфера переважно неофіційного 

професійного спілкування юристів) [125, с. 18].  

Ці основні функціональні різновиди правничої мови згідно з 

тематикою і жанровою класифікацією юридичних текстів поділяються на 

підстилі. Так, в офіційно-діловому стилі є підстилі: законодавчий 

(конституція, закон, постанова, указ, декрет, кодекс та ін.), дипломатичний 

(договір, угода, конвенція, декларація, меморандум, нота та ін.), судово-

правовий (позов, апеляція, протокол допиту, обвинувальний висновок, касаційне 

подання та ін.), адміністративно-канцелярський (довідка, контракт, доручення, 

звіт, службовий лист та ін.). 

Офіційно-діловий стиль юридичного мовлення, відображений 

передусім у текстах юридичних документів, характеризується сукупністю таких 

основних стильових рис (одночасно й вимог до нормативно-правових актів): 

офіційність, точність, однозначність, стандартизованість (термінології, 

синтаксичних конструкцій: усталених зворотів, формул, кліше; структури 

документа), зрозумілість, повнота змісту, логічна послідовність, 

аргументованість, сувора нормативність на всіх мовних рівнях, настановчо-

інформативний характер приписів, безособовість, узагальненість, стилістична 

однорідність, емоційно-експресивна нейтральність, відсутність образності та 

індивідуально-авторських рис. 

У мові правових приписів специфічними засобами висловлення 

правового змісту є: юридична термінологія як система словесного виразу понять і 

категорій права; юридичні конструкції як логіко-правові феномени; юридична 
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аргументація; моделювання і тлумачення норм права; юридичний текст як мовне 

(текстуальне) вираження юридичного мислення і репрезентації правового знання; 

юридично-технічні правила побудови і формулювання правових норм, дефініцій 

термінів, нормативно-правових актів на основі вироблених у правотворчості, 

юридичній науці та практиці методів і прийомів [124, с. 80]. 

Кожен підстиль офіційно-ділового стилю має свої специфічні ознаки, норми 

і правила використання мовних засобів залежно від призначення офіційно-

ділового тексту та комунікативного завдання. Так, для законодавчого 

підстилю, який реалізується у законах та інших нормативно-правових  актах,  

характерною  є  сукупність  специфічних  ознак  (на лексичному, семантичному, 

граматичному та стилістичному рівнях) [114, с. 167]. 

Законодавство - не лише найважливіша частина, але і основа 

нормативного аспекту правової системи держави, що має своєрідне стильове 

забарвлення. Інакше кажучи, законодавчий стиль - різновид нормативно-

правового стилю [115, с. 256]. 

Вимоги до законодавчого  стилю  складають  своєрідну ієрархію  і 

поділяються на загальні і спеціально-юридичні.  

1. Загальні вимоги до законодавчого стилю: 

а) Відсутність експресивності. 

Стиль закону має бути рівним, спокійним, поміркованим, байдужим до 

суб'єктивних переживань та емоцій осіб, які з ним ознайомляться. Він 

виключає помпезність, урочистість, пафос, риторику або приземлену 

буденність, а також використання гіпербол, метафор, алегорій. Тут не 

прийнятні високопарність фраз, лозунговість і, як наслідок цього, знаки 

оклику, питання тощо. Рівність і "художність" звучання юридичних норм -

важлива умова ефективності правового регулювання. 

Аналіз законодавства свідчить: частіше за все відступи від цього 

правила можна зустріти в преамбулах або в інших його складових частинах, 

присвячених загальним положенням законів. На нашу думку, преамбула має 

бути складовою частиною закону, призначення якої - визначення завдань і 
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мотивації його прийняття. Втім преамбула не повинна наближатись, як це 

інколи буває, до газетно-публіцистичного жанру. 

Ці вимоги законодавчої техніки до стилю закону створюють враження 

про його безбарвність, сірість, одноманітність, формалізованість, але це 

враження є помилковим, адже яскравість і виразність, краса і витонченість 

стилю закону - у логічності і послідовності, економічності і раціональності, 

вмотивованості і формальній визначеності, в однозначності, точності і 

чіткості викладу змісту правових норм [126, с. 10-11]. 

б) Зв'язаність і послідовність. 

У нормотворчій практиці це означає, що при написанні проектів 

нормативних актів не припускається лексична та змістова абсурдність, 

перескакування та розходження думок. Недотримання цієї вимоги до стилю 

нормативних документів є істотною перепоною до правозастосування. Не 

менше труднощів викликають іноді тавтологічні помилки - дублювання 

смислових компонентів тексту. 

в) Точність і ясність. 

Якість юридичного тексту складається з ясності і точності висловів, 

чистоти словника і правильності побудови фраз. Якщо розглянута вище 

вимога пов'язаності та послідовності тексту передбачає його узгодженість, то 

точність і ясність розширює вказану вище вимогу, адже вона спрямована на 

зміст речення, добірність слів і термінів, їх поєднуваність. Необхідно 

постійно пам'ятати: від якості тексту, точності та ясності його стилю 

залежить юридична точність і послідовність регламентування поведінки 

людини. 

г) Простота викладу. 

Однозначність нормативного тексту, його ефективне засвоєння -

важлива умова належної реалізації норм права. Закон має бути доступний 

населенню, що досягається, перш за все, простотою словникового запасу, 

яким користується законодавець. Незнання закону, як відомо, не є підставою 

для його невиконання. Але, щоб закон виконувався, він має бути доступним 
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усім, хто до нього звернувся. Тому у тексті закону необхідно використовувати 

максимально прості слова, терміни та фрази, що широко застосовуються у 

звичайному вжитку і легко сприймаються людьми. 

д) Лаконічність та компактність нормативного тексту. 

Немає сумніву, що чим більш лаконічно і компактно викладений 

нормативний матеріал, тим краще сприймається і розуміється його зміст 

суб'єктами правовідносин. Лаконічність статей закону створює більшу 

можливість для його розуміння і запам'ятовування. Правило про те, що 

кожна фраза має виражати одну думку, є одним із основних правил роботи 

над проектами нормативних актів. Вказана вимога у нормотворчій практиці 

передбачає максимальне скорочення невиправданих повторів, ефективне 

структурування відсильних норм, використання спеціальної нормативної 

термінології. Результатом лаконізму і компактності стилю є економічність 

тексту нормативного акта, що зберігає зусилля правозастосувача. 

2. Спеціально-юридичні вимоги до законодавчого стилю: 

Завдяки спеціально-юридичним вимогам закон набуває якості 

нормативного документа. До них відносяться: вимоги в сфері характеру 

припису, мовної стандартизованості і композиційності (графічності). 

З позиції типу припису стиль нормативних актів має носити характер: 

а) Зобов'язально-приписуючий. 

У цьому - природа, сутність нормативно-правового тексту, який щось 

дозволяє, а в окремих випадках, дозволяючи, пропонує варіанти і моделі 

поведінки або щось забороняє. Реалізувати цю мету допомагає особливий 

тип тексту - зобов'язально-приписуючий; 

б) Констатуючо-приписуючий. 

Початкові статті (іноді вони утворюють глави і навіть розділи) 

нормативного акта, як правило, носять вступний характер, визначають мету 

документа, предмет і межі його регулювання. Формулюючи ці норми, необхідно 

дотримуватись загального правила: з одного боку констатувати, щось 

стверджувати, а з іншого - не забувати, що констатація повинна носити 



107 

 

приписуючий характер. Мета нормативно-правового акта не стільки в 

констатації, скільки в регламентації поведінки людей. Стиль викладу цих 

норм своєрідний, з одного боку - такий, що констатує, щось стверджує, а з 

іншого - приписуючий. Прагнення до цього ідеалу збереже за нормативно-

правовими актами якість високоефективного правового регулятора. 

в) Мовна стандартизованість як самостійна вимога до законодавчого 

стилю. 

Це використання відповідних слів, словосполучень, граматичних форм 

побудови речень, дієслівних форм, сполучників тощо. 

г) Вимога композиційності (графічності). 

Це використання певних графічних реквізитів, за допомогою яких 

законодавчий текст набуває логічної послідовності, композиційності 

(організованої побудови). 

Д.А. Керімов визначає також такі особливості законодавчого стилю (тексту), 

як його директивність та офіційність [85, с. 61]. Директивність законодавчого тексту 

відображається в його обов'язкових, вольових, владних формулюваннях. Суб'єкти 

права зобов'язані поводити себе у повній відповідності із вказівками закону, у 

суворо встановлених рамках.  

Сформульовані законодавцем правові правила поведінки - офіційні, оскільки 

обов'язкові для всіх, приймаються вищим державним органом, підписуються 

офіційною особою, публікуються у спеціальних виданнях, не можуть бути ким-

небудь (за виключенням самого законодавця) змінені чи відмінені або ж визнані 

неконституційними (за виключенням органу конституційної юрисдикції). 

Для законодавчої техніки є характерним і такий елемент, як правова 

логіка. Взагалі логіка в праві і для всіх юристів – вчених і практиків – є 

абсолютно необхідним знанням. Так, використання формальної логіки в 

правотворчому процесі при правильному застосуванні закону тотожності 

дозволяє уникнути полісемії (багатозначності) і інших помилок. Не менш є 

важливий закон достатньої підстави, закон виключеного третього [116, с. 98]. 
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Елементом законодавчої техніки є і набір засобів документального 

оформлення законопроекту. При всій звичності загальних і спеціальних 

правил діловодства і документообігу стосовно закону необхідно 

дотримуватись певних вимог щодо оформлення його тексту. До таких правил 

належать: чіткий заголовок (найменування), загальна нумерація, зазначення 

частин статей арабською цифрою чи буквою, зазначення дати прийняття, 

підписання закону, реєстраційний номер і т.п. 

Елементом законодавчої техніки є дотримання процедурних правил 

підготовки законопроекту. Це: підготовка первинного тексту, обговорення і 

погодження тексту, отримання висновку, підготовка необхідних документів – 

пояснювальної записки, висновків та ін. 

Аналіз публікацій з питань законодавчої техніки засвідчує відсутність 

суперечностей щодо твердження, що ядром законодавчої техніки є техніка 

проектування закону (або ж НПА - в залежності від підходу), як втілення на 

папері ідеї нормативного регулювання, або, як було зазначено вище - техніка 

зовнішнього оформлення нормативного акта. Розбіжності виникають при 

визначенні дотичних характеристик: чи повинна бути підготовка просто 

законів чи досконалих за формою законів; чи повинно це бути лише питання 

зовнішнього оформлення чи і процесу прийняття закону; чи це повинна бути 

лише первинна техніка як техніка створення нових актів, чи і техніка 

внесення змін, скасування актів, техніка кодифікації актів; чи це повинна 

бути лише техніка створення законодавства, чи і техніка систематизації норм 

за галузями та питання класифікації актів. 

З приводу того, чи необхідно до змісту законодавчих актів відносити 

техніку створення будь-яких нормативно-правових актів чи виключно 

найбільш досконалих за змістом та формою, варто зазначити, що необхідно 

не забувати про мету законодавчої техніки як явища юридичної реальності. 

На нашу думку, законодавча техніка виникла як наслідок необхідності 

вирішення проблеми існування «недосконалого законодавства», тобто 

законодавства, яке не задовольняло потреби суспільства з точки зору 
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низького рівня підготовки його матеріального втілення. Законодавча техніка 

як система правил, прийомів і засобів існує для того, щоб з точки зору 

наукового підходу, запроваджуючи ідеї нормативного регулювання, 

перетворювати інформацію в положення нормативних актів таким чином, 

щоб мета нормативного акту була досягнута у процесі його реалізації. Тобто 

сама наявність законодавчої техніки з необхідністю свідчить про важливість 

включення для визначення її поняття твердження про те, що вона націлена на 

створення найбільш досконалого законодавства [118, с. 37].  

 Проте існування не якісного закону не свідчитиме про те, що у процесі 

його створення не використовується законодавча техніка. Це може свідчити 

про декілька обставин: по-перше, про те, що на момент формулювання 

положень нормативного акту рівень якості законодавчої техніки є низьким; 

по-друге, суб'єкт законотворення не має необхідних навичок використання 

законодавчої техніки; по-третє, при формулюванні положень законодавства у 

суб'єкта не було бажання чи можливості використовувати інструменти 

законодавчої техніки в повною мірою; по-четверте, відбулось свідоме 

невикористання законодавчої техніки з огляду на необхідність створення 

саме «неефективного» нормативного акту і ін. Отже, з приводу відображення 

в дефініції законодавчої техніки її мети вважаємо за доцільне зазначати про 

те, що вона націлена на створення якомога більш досконалих нормативних 

актів. З приводу включення до змісту поняття законодавчої техніки елементів 

опублікування нормативних актів або законодавчого процесу, на нашу 

думку, варто зазначити наступне. У науковій літературі, як уже було 

акцентовано увагу вище, існує неоднозначність думок вчених щодо 

необхідності включення законодавчого процесу до законодавчої техніки. Так, 

наприклад,  Ю. Тихомиров, підтримуючи розширений підхід, зазначає про 

необхідність включення до поняття законодавчої техніки «змістовних та 

формально-юридичних засобів підготовки законів» [115, с. 9]. При цьому до 

формально-юридичних засобів входить процес прийняття нормативних актів. 

Подібну точку зору підтримує і А.Піголкін [84, с.10] та українські науковці, 
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зокрема Ю. Шемшученко, О. Ющик [91, с. 64-65] та В. Риндюк [96, с.17]. 

Даючи авторське визначення, вчені зазначають, що законодавча техніка є 

системою мовних і логічних прийомів, методів, юридичних процедур і 

спеціально-юридичних засобів законодавчої діяльності державного апарату 

по виробленню юридичних норм у формі положень законодавчих актів з 

метою встановлення належного правового порядку в суспільстві. Тобто, на 

думку вчених, до змісту законодавчої техніки варто включати законодавчий 

процес.  Ж.О. Дзейко не підтримує подібного підходу та наголошує на 

доцільності виокремлення спільних та відмінних рис законодавчої техніки та 

законодавчого процесу [81, с. 176-177]. Спільним для законодавчої техніки та 

законодавчого процесу, на думку вченої є те, що вони є об'єктивно 

існуючими складовими правової системи тієї чи іншої держави. Як складові 

правової системи держави, вони тісно взаємозв'язані та детермінують один 

одного, оскільки мають вольовий, цілеспрямований характер, спрямовані на 

забезпечення ефективного правового регулювання. Крім того, 

взаємообумовленість законодавчої техніки та законодавчого процесу 

виходить із того, що вони мають єдиний об'єкт - закон, а також втілюються у 

життя одним і тим самим суб'єктом - органом законодавчої влади.  

Відмінні риси виявляються у наступному: 

1) зміст законодавчої техніки включає систему засобів і правил 

створення та систематизації законів (у формах кодифікації та консолідації); 

зміст законодавчого процесу - послідовно здійснювані дії щодо розробки, 

прийняття, оприлюднення та зміни законів, які закріплюються у юридичних 

документах; 

2) за формою, яка є виявом її змісту, законодавча техніка втілюється у 

певних засобах і правилах, а законодавчий процес складається із послідовно 

здійснюваних дій, які закріплюються у юридичних документах; 

3) законодавчий процес практично завжди є юридично 

регламентованим, на відміну від правил і засобів законодавчої техніки, які не 

завжди закріплені у нормативно-правових актах [81, с.178-181]. 
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На нашу думку, при визначенні необхідності включення 

процесуального елементу у зміст законодавчої техніки варто виходити із 

мети, яку необхідно вкладати у зміст законодавчої техніки. Для цього, на 

нашу думку, необхідно звернути увагу безпосередньо на термін 

«законодавча». Якщо розкласти це слово, то виходить «та, що дає закон», 

тобто у спрощеному вигляді мета законодавчої техніки полягає у створенні 

закону, або ж іншими словами - результатом законодавчої техніки є закон. 

Законом, на нашу думку, варто вважати проект, який пройшов всі 

передбачені законодавством для закону стадії підготовки та був схвалений. 

Таким чином не можливо вважати законом проект, який не пройшов 

відповідних стадій прийняття. З огляду на це, на нашу думку, поняття 

«законодавча техніка» передбачає включення до її змісту процесуальних 

елементів, проте виключно тих, що сприяють створенню закону у його 

кінцевому варіанті. Частиною 2 ст. 57 Конституції України передбачено, що 

закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки 

громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому 

законом, є не чинними. Дана норма передбачає межу включення елементів 

законодавчого процесу до законодавчої техніки - оприлюднення законів та 

доведення їх до відома населення. При цьому ми не намагаємось применшити 

самостійність законодавчого процесу як самостійного комплексу знань, ми 

лише говоримо про доцільність та повноту змісту поняття «законодавча 

техніка». Наш підхід дає можливість говорити про те, що законодавча 

техніка і законодавчий процес є поняттями, зміст яких перетинається. 

Подібний підхід сприяє розкриттю законодавчої техніки в її 

динамічному вимірі. «Вертикальний зріз» дає можливість побачити, що 

дотримання проектувальних вимог, використання прийомів та засобів 

здійснюється не тільки при первинному формуванні тексту проекту закону, а 

і відбувається на кожній стадії законодавчого процесу, тобто застосування 

законопроектувальної техніки є багатовимірним. 
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З огляду на вищезазначене, обґрунтованим вбачається поділ правил 

законодавчої техніки на ті, що безпосередньо стосуються проектування акту, 

тобто його втілення на папері, і ті, що стосуються його прийняття 

(проектувальні вимоги та вимоги впровадження). У контексті цього у 

випадку незгоди вчених щодо даного підходу вважаємо за доцільне 

запропонувати науковцям розрізняти поняття законодавча техніка та техніка 

законопроектування (законопректувальна техніка). Загалом щодо питання 

внутрішнього структурування законодавчої техніки у науці зустрічались 

подібні до нашого. Зокрема, А. А. Ушаков розрізняє «зовнішню законодавчу 

техніку» — питання, пов'язані з організацією правотворчої діяльності, та 

«внутрішню законодавчу техніку» — питання, пов'язані безпосередньо з 

результатом правотворчої діяльності, тобто з його формою [83, с. 82]. 

Аналогічно, В.М. Карташов виділяє «зовнішню законодавчу техніку» — 

порядок підготовки закону, процедура, яка використовується законодавцем, 

та прийняття (голосування) закону, а також «внутрішню законодавчу 

техніку» — прийоми власне законодавчої техніки [95, с. 18]. На нашу думку, 

в цілому даний підхід є розумним і відображає реальний порядок, проте він є 

занадто розмитим, зокрема в частині накладення змістів понять законодавча 

техніка та законодавча технологія. З огляду на це вважаємо, що сучасна 

наука потребує обґрунтування більш детального бачення. 

Включення частини законодавчого процесу при побудові дефініції 

законодавчої техніки надає можливість поряд із «правилами», «прийомами» і 

«засобами» включити також інший елемент - процедури (але як уже було 

зазначено вище даний елемент є, по суті, у нашому розумінні різновидом 

правил). Саме це дозволить повною мірою відобразити сутність законодавчої 

техніки у змісті поняття. 

З приводу включення до змісту поняття законодавчої техніки частини 

знань, що стосуються питань внесення змін до законів, питань їх скасування, 

кодифікаційної техніки ми дотримуємось позиції, яка передбачає можливість 

в процесі обґрунтування остаточного варіанту акту включити всі інституції, 
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що належать до законодавчої техніки. Риндюк В.І., розглядаючи питання 

видів законодавчої техніки, торкається цього питання та вважає за доцільне, 

ґрунтуючись на філософському поділі на загальне та особливе та з огляду на 

класифікацію законодавчих актів, сформувати систему законодавчої техніки, 

виокремивши загальну законодавчу техніку і так звану «спеціальну 

законодавчу техніку».  Загальна  законодавча техніка, на її думку, - це мовні 

та логічні прийоми, методи, юридичні процедури, які використовуються при 

виробленні всіх видів законодавчих актів, а всі видові особливості 

вироблення того чи іншого виду законодавчого акта об'єднуються загальним 

поняттям «спеціальна законодавча техніка». У рамках спеціальної техніки 

вчена пропонує розглядати такі підвиди законодавчої техніки, як техніка 

вироблення конституційних законів, техніка внесення змін до законодавчих 

актів, техніка, кодифікаційна техніка, а також особливості застосування 

законодавчої техніки щодо окремих видів законів (основ законодавства, 

законів про ратифікацію і денонсацію міжнародного договору, закону про 

Державний бюджет України, тощо). Із вищеназваних В.І. Риндюк вважає 

найбільш важливими конституційну, кодифікаційну та техніку внесення змін 

до законодавства [120, с.76-77]. На нашу думку, тенденція до деталізації 

регулювання законодавчої техніки є позитивним явищем. Ми, з огляду на 

об'єктивну специфіку деяких правил зазначених видів законодавчої техніки, 

погоджуємося із вище зазначеним твердженням. 

Щодо питання включення до законодавчої техніки систематизації норм 

[123, с. 632], то, на нашу думку, певною мірою законодавча техніка 

стосується її правил. Шляхом використання прийомів законодавчої техніки 

при створенні проекту нормативного акту у процесі відбору нормативного-

інформаційного матеріалу відбувається виокремлення найбільш необхідних 

правил регулювання суспільних відносин. Менш важливі норми можуть бути 

винесені за текст проекту та зміщені на рівень підзаконного регулювання, 

оскільки не завжди доцільно у законі передбачати детальне регулювання, а 

ефективніше створити лаконічний закон із детальною підзаконною базою. З 
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огляду на це вважаємо, що законодавча техніка має важливе значення для 

«вертикальної» систематизації норм. Щодо розподілу норм за галузями 

законодавства, то, на нашу думку, законодавча техніка також тут відіграє 

важливу роль, оскільки саме у процесі її використання відбувається 

групування норм для комплексного регулювання суспільних відносин. Тобто, 

саме завдяки здійсненню «горизонтальної» систематизації норм засобами 

законодавчої техніки, наприклад, є відсутність податкових у Законі України 

«Про охорону атмосферного повітря». Проте розподіл законів за галузями 

законодавства не є предметом законодавчої техніки.  

Відголоском радянського підходу у сфері законодавчої техніки є 

проблема неясності у розрізненні понять, коли законодавчу техніку 

ототожнюють із нормотворчою технікою - технікою створення всіх 

нормативних актів, а не тільки законів або, взагалі, із юридичною технікою. 

Для цілей нашого дослідження вона потребує вирішення. 

З приводу співвідношення законодавчої техніки та юридичної техніки 

В.І.Риндюк наголошує на існуванні певної парадоксальної ситуації: із одного 

боку, поняття «юридична техніка» та «законодавча техніка» досить широко 

використовуються у сучасній юридичній літературі; в багатьох працях 

наголошується на важливості правильного використання юридичної та 

законодавчої техніки в процесі вироблення та реалізації правових актів; 

досліджуються їх конкретні прийоми, методи, правила, засоби; визначаються 

їх цілі, завдання; підкреслюється необхідність удосконалення юридичної, 

особливо законодавчої техніки, а з іншого боку, різні автори вкладають у 

поняття юридичної техніки неоднаковий, навіть протилежний зміст, по-

різному розуміють її сутність [96, с.6]. Передбачуваним результатом такого 

стану є різноманітність співвідношення досліджуваних нами понять. 

Законодавча техніка у юридичній літературі досить часто розглядається 

або як складова юридичної техніки [121, с.7], або між ним ставиться знак 

рівності [122, с.140-141]. Існує навіть підхід, коли ставиться під сумнів 

необхідність самого поняття законодавчої техніки. Так, Г. Муромцев 
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наводить думку французького вченого М. Оріу, який вважав, що поняття 

юридичної техніки є неадекватним важливості та значимості права [123, 

с.17]. Проте аналіз юридичної літератури дає нам можливість стверджувати, 

що найбільш сучасним та повним є визначення юридичної техніки, 

сформульоване В. Риндюк, яка зазначає, що юридична техніка є способом 

юридичної діяльності державного апарату з використанням спеціально-

юридичних засобів вироблення та реалізації правових актів з метою 

встановленням належного правового порядку в суспільстві. При цьому 

юридичною діяльністю є здійснення державного управління суспільством за 

допомогою права, а спосіб юридичної діяльності, за словами автора, 

розглядається як образ дії державного апарату на управлінську інформацію 

правового характеру шляхом використання певного прийому, методу, 

дотримання певного правила, методики, процедури, як виконання певної 

операції [120, с. 32-36]. При цьому останні поняття вона називає 

елементарними частинками юридичної техніки. З огляду на це В.Риндюк 

пропонує інше, аналогічне за змістом визначення юридичної техніки, як 

систему мовних та логічних прийомів, методів, а також юридичних процедур 

і спеціально-юридичних засобів юридичної діяльності державного апарату з 

вироблення та реалізації правових актів з метою встановлення належного 

правопорядку в суспільстві [120, с.48]. Дане визначення ми вважаємо дещо 

вузьким, проте загалом, із огляду на його наукову цінність, ми підтримуємо 

подібне бачення. 

Цілком очевидним при подібному підході розглядати юридичну 

техніку та законодавчу техніку як родове та видове поняття. Отже, 

законодавча техніка по відношенню до юридичної є видовим поняттям та не 

вичерпує змісту останньої. В залежності від класифікації науковці 

зазначають про різне структурне наповнення юридичної техніки. Так, 

наприклад, залежно від типу правової системи в зміст юридичної техніки 

включають техніку звичаєвого права, техніку прецедентного права та техніку 

законного права [81, с. 80]. Для цілей нашого дослідження ми вважаємо за 
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доцільне, діючи в рамках континентальної системи права, розглядати зміст 

юридичної техніки як такий, що складається із техніки створення 

нормативних актів, адміністративної техніки та правоохоронної техніки. 

Даний поділ побудований на основі переконання, що юридична діяльність 

державного апарату може здійснюватись у формі створення нормативних 

актів, сприяння їх виконанню та захисту правопорядку побудованого на 

основі прийнятих актів. Законодавча техніка у даній системі належить до 

розділу техніки створення нормативних актів, оскільки остання в сучасних 

українських умовах, на нашу думку, поділяється на законодавчу техніку, 

техніку створення підзаконних нормативних актів, техніку створення 

індивідуальних нормативних актів. Таким чином у системі «загальне, 

особливе, спеціальне» юридичну техніку та законодавчу техніку варто 

розглядати як загальне та спеціальне поняття відповідно. Специфіка 

законодавчої техніки по відношенню до техніки створення нормативних 

актів (і як наслідок - юридичної техніки) виявляється у тому, що вона існує 

для створення законів (в тому числі конституцій, конституційних законів, 

основ законодавства, кодексів, законів про внесення змін, тощо). 

Щодо співвідношення понять нормотворча техніка та законодавча 

техніка варто зазначити наступне. Термін «нормотворча» передбачає, що 

наслідком техніки є створення норми права. Норми права традиційно у 

рамках континентальної системи права втілюються у статтях текстів 

нормативних актів, тобто по-суті законодавча техніка опосередковує 

нормотворчу техніку. Проте з огляду на те, що законодавча техніка - це 

техніка створення законів, то зміст поняття нормотворча техніка не 

вичерпується останньою. 

Таким чином, узагальнення поглядів науковців, сформульованих в 

сучасній науці, дає нам можливість розглядати законодавчу техніку як 

систему правил, прийомів та засобів, що використовуються для пізнавально-

логічного та нормативно-структурного формування правового матеріалу і 

підготовки якісного тексту закону. 
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2.2 Вплив законодавчої техніки на якість закону 

 

Характеристика законодавчої техніки та її структури забезпечує 

доктринальний рівень її сприйняття. Однак важливого значення має 

з’ясування практичного спрямування цієї категорії, що має свій вияв на рівні 

впливу на якість закону. Визначаючи його ми повинні акцентувати увагу на 

подвійному значенні якості закону – як форми права, що має документальний 

вияв у нормативно-правовому акті та як засобу регулювання суспільних 

відносин [132, с.165]. Специфіка критеріїв якості закону як джерела права 

полягає у тому, що він не має кількісного виразу та  може характеризуватися 

різною інтенсивністю прояву в конкретних законах. В цьому аспекті 

законодавча техніка має суто теоретичний вплив на якість закону, 

відображаючись у правилах та прийомах. На рівні нормативного 

регулювання закон починає реалізуватись і законодавча техніка отримує 

практичний вияв, характеризуючи рівень якості діючого закону. 

Порядок застосування правил і засобів законодавчої техніки в Україні 

закріплено в Методичних рекомендаціях щодо розроблення проектів законів 

та дотримання вимог нормо проектної техніки, схвалених постановою колегії 

Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. [133], Методичних 

рекомендаціях щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-

правових актів, затверджених  постановою колегії Міністерства юстиції 

України від 21.11.2000 р. [134], Методичних рекомендаціях щодо 

розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, 

затверджених наказом Держводгоспу України від 12.01.2004 р. № 4 [135], 

Методичних рекомендаціях щодо здійснення експертизи нормативно-

правових актів (їх проектів) на відповідність Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, затверджених Урядовим уповноваженим у 

справах Європейського суду з прав людини 15.08.2006 р. [136], Методичних 

рекомендаціях з підготовки та оформлення проектів законів України, 

нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
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МНС та дотримання правил нормопроектної техніки, затверджених наказом 

МНС від 10.12.2007 р. № 851 [137]. 

Слід погодитись із О.В. Сирих стосовно виокремлення трьох аспектів 

техніко-юридичних критеріїв якості закону, а саме: власне юридичного, що 

виявляється у нормативності, загальнообов’язковості, повноті та 

конкретності закону;  мовного, що має вияв у простоті, стислості, ясності і 

точності законоположень та логічного, що забезпечує визначеність, 

послідовність та несуперечливість закону [138, с.169-170]. На нашу думку, 

цей перелік необхідно доповнити ще одним важливим елементом – 

процедурністю, що є характерною для закону та порушення якої не лише 

ускладнює його прийняття, а і може слугувати підставою визнання закону 

неконституційним. 

Метою цього підрозділу є з’ясування впливу законодавчої техніки на 

рівень якості закону. Задля її досягнення ми ставимо наступні завдання: 

- вияв особливостей впливу та значення законодавчої стилістики і 

лінгвістики на якість закону; 

- з’ясування значення логічних елементів законодавчої техніки для 

забезпечення якості закону; 

- визначення процедурних аспектів законодавчої техніки та їх впливу на 

якість закону. 

Серед основних вимог до якості закону важливе місце посідають ті, що  

стосуються їх мови. Точність, чіткість формулювань, правильність мови 

закону є необхідними передумовами правильності його розуміння та, 

відповідно, застосування. Вади мови спричиняють неоднакове застосування 

положень закону, відтак, мають наслідком порушення прав, зокрема 

принципу рівності перед законом, закріпленого Загальною декларацією прав 

людини. Неясність закону спричиняє підміну законодавця органами 

виконавчої та судової влади, які вимушені вдаватись до розширювального чи 

звужувального тлумачення. 
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Мовні вимоги до якості закону пов’язані з двома основними функціями 

мови закону. По-перше, вона відображає волю законодавця, об’єктивує її. 

По-друге, мова закону доводить згадану волю до відома учасників 

суспільних відносин – «користувачів» закону. 

Мовні елементи структури законодавчої техніки є системою правил, 

прийомів і засобів, які стосуються особливостей мови при формуванні 

законодавчих актів. Як зазначає В. Риндюк, дані прийоми є найбільш 

дослідженими, переважно вони розроблені на законодавчому матеріалі та 

найбільш повно викладені в юридичній літературі [139, с. 97]. Таку систему, 

зокрема С. Алексєєв пропонує називати законодавча стилістика та 

лінгвістика [132, с.284]. 

Включення законодавчої стилістики та лінгвістики обумовлене тим, що 

законодавчий акт має документарно-текстовий вияв, своєрідний мовний 

вираз. Фактично законодавчий акт — це письмовий твір і до нього 

висуваються такі ж вимоги, як і до будь-якого іншого твору письмової мови. 

Законодавчий акт має мовну форму і формується  з дотриманням усіх 

загальноприйнятих на момент прийняття акта правил граматики і синтаксису. 

Мова законодавчих актів відповідає усім вимогам, що висуваються до 

загальнолітературної мови та, водночас, має ряд своїх специфічних 

особливостей. Це зумовлюється тим, що законодавчий акт відіграє в 

соціальному житті особливу роль: надає юридичні права та покладає 

обов'язки, встановлює юридичну відповідальність, тобто є засобом 

регулювання суспільних відносин, засобом владного впливу на людську 

поведінку. ' 

У науковій літературі стиль законодавчого акту прийнято називати по 

різному: діловим, офіційно-діловим, офіційно-риторичним, офіційно-

документальним, нормативно-правовим  або, з рештою,  законодавчим 

стилем. На думку Є. Чинаряна саме право, що втілюється у законодавстві, є 

об'єктивною основою існування законодавчого стилю [140, с. 23]. З огляду на 

це вчений пропонує законодавчий стиль розглядати як суспільно необхідну і 
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функціонально зумовлену, внутрішньо об'єднану сукупність прийомів 

використання, відбору і поєднання засобів мовного спілкування в галузі 

законодавства [140, с.24]. На думку В.Риндюк законодавчий стиль має такі 

характерні риси: офіційність, документарність, позбавленість індивідуального 

характеру викладу, експресивна нейтральність, стандартність, стереотипність 

і формалізація, ясність, максимальна точність, по можливості економічність і 

повнота, зв'язність і логічна послідовність[139, с. 103]. Ми повністю 

погоджуємось із даним переліком ознак, хоча філологи розглядають 

законодавчий стиль в якості підстилю офіційно-ділового стилю.  

Законодавчий стиль має ознаку офіційності, оскільки, як зазначають           

О. Рогач та  Ю.Бисага, закон не стосується окремих приватних осіб, а є 

проявом волі всього суспільства, а значить має державно-владний характер 

[141, с. 62-63]. Тобто офіційність характеру законодавчого стилю є 

закономірним наслідком його використання державою в особі її 

уповноважених органів та осіб. Або іншими словами, як зазначає С. Бошно, 

законодавчий акт несе в собі відбиток сили, що його породила [142, с. 98]. 

Документарний характер законодавчого стилю обумовлений тим, що за 

його допомогою оформлюються документи, що мають правове значення. 

Документарність є похідною характеристикою від офіційності, оскільки 

офіційний документ держави повинен бути виявлений через документ, який, 

як зазначають О. Рогач і Ю. Бисага, має формально-юридичне значення 

[141,92]. Важливою ознакою документу як офіційного акту є його реквізити, 

тому одним із проявів документарного характеру законодавчого стилю є 

наявність у тексті закону певних реквізитів.  

Кожен законопроект має власних авторів, проте він не повинен 

відображати манеру їх письмового висловлювання, оскільки не є 

літературним твором, націленим на розвагу читачів, а переслідує іншу мету: 

регулювання суспільних відносин. Автори законопроекту завжди є творцями 

у рамках законотворчої традиції. З огляду на це законодавчому стилю 

притаманний позбавлений індивідуальності характер викладу. 
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Знеособленість стилю, наприклад, виявляється у повній відмові від 

займенників чи використання традиційної структури тексту закону (поділі 

його на глави, розділи, параграфи, статті, пункти), тобто, як зазначає А. 

Піголкін, законодавчому стилю притаманна лексична та композиційна 

знеособленість [128, 32-33]. 

Закон не повинен мати емоційного забарвлення, пафосності, 

декларативності. У цьому виявляється експресивна нейтральність 

законодавчого стилю. Експресивна нейтральність характеризується рівним, 

спокійним, «холодним» тоном викладу, який не викликає додаткових 

асоціацій та зайвих емоцій, не відволікає від суті закону. При проектуванні 

закону, як зазначає  С. Кравченко, не використовуються емоційно або 

художньо виділені слова, лексичні форми з оціночними суфіксами — 

збільшувальними, зменшувальними, пестливими, ідіоматичні обороти 

(наприклад, «відкладати в довгий ящик», «робити з мухи слона» тощо), 

прислів'я, приказки і крилаті вирази; метафори (образні порівняння), 

гіперболи (перебільшення), літоти (зменшення), алегорії,  багатокрапка, знак 

запитання та знак оклику та ін. [143, 11].  

Стандартність, стереотипність та формалізація законодавчого стилю 

означає, що для виразу однієї і тієї самої думки використовується один і той 

самий ряд слів або прийомів, що застосовуються в певній послідовності, 

використовуються стандартні терміни, стереотипні фрази та вислови, сталі 

мовні конструкції, мовні кліше тощо. Прикладом недотримання даного 

принципу може слугувати, зокрема, використання для позначення одного і 

того ж поняття термінів «земельні торги» і «аукціон» у Земельному кодексі 

України від 25.10.2001№2768- III [144]. 

Закон повинен бути зрозумілим - фактично так виявляється вимога 

ясності законодавчого стилю. З огляду на це в тексті законодавчого акта слід 

використовувати максимально прості та зрозумілі слова, терміни, звороти і 

фрази, що широко використовуються у звичайному вжитку і легко 

сприймаються. Досить шкідливим явищем для закону є використання 



122 

 

складних граматичних конструкцій, складнопідрядних речень, тощо. Неясне 

формулювання положень закону перешкоджає його використанню та 

застосуванню, спричиняє безліч помилок. Разом з тим вимога ясності не 

передбачає заміни, наприклад, спеціальних термінів загальнозрозумілими 

словесними виразами, оскільки це призведе до невизначеності та 

розпливчастості формулювань, до втрати точності виразу думки законодавця 

[84, с.21]. На нашу думку, простота та доступність мови нормативного акту 

може бути досягнута, наприклад, за допомогою засобів логічного 

структурування тексту (за допомогою прийому використання переліку, через 

диференціацію норм за розділами, підрозділами, тощо). 

Важливою характеристикою законодавчого стилю є точність. На думку  

Т. Кашаніної, точність є ступенем відповідності чому-небудь [145, 132]. Ця 

вимога передбачає досягнення повної відповідності між ідеєю, думкою 

законодавця і вираженням цієї думки в законодавчому акті, виключає 

двозначність [62, с. 22].   З огляду на це законодавець повинен досконало 

володіти специфікою суспільних відносин, які він має намір врегулювати та 

досить ретельно віднайти необхідні формулювання та терміни для 

оформлення регулятивних тверджень у тексті закону. 

Проте усі правознавці, що торкались цієї проблематики, пропонують 

віддавати перевагу точності, оскільки без неї документ втрачає визначеність, 

створюються умови для його суперечливого тлумачення, а отже, і для 

можливого зловживання [146, с.132]. На нашу думку, даний підхід є 

розумним, виваженим, а в умовах сучасного українського правозастосовного 

простору -просто необхідним. 

Одним із мовно-юридичних прийомів забезпечення точності 

законодавчих актів є правильне розташування в тексті родових і видових 

понять, що особливо наочно виявляється у вмілому використанні заголовків. 

Заголовок акта чи його частини повинен відповідати змістові акта або його 

фрагмента. З цієї метою, як зазначає С. Боголюбов, в заголовку акта або його 

частини вказується родове і видове поняття, що дозволяє полегшити 
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користування актом [184, с. 101]. Також у науковій літературі з метою 

забезпечення точності сформовано правило про невикористання займенників 

у текстах нормативно-правових актів, оскільки останні не мають свого чітко 

визначеного значення, а здобувають таке значення шляхом узгодження з 

якимось іншим словом тієї самої чи попередньої фрази. Тому включення в 

таку фразу декількох слів, з якими може узгоджуватися займенник, вносить у 

текст закону невизначеність і двозначність. З огляду на це допустимим 

виключення із даного правила є те, що використання займенника можливе, 

якщо він буде узгоджуватись лише із одним конкретним словом. Прикладом 

порушення точності може послужити п.7 ст. 11 Закону України «Про 

державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р. № 2811-ХII: 

«Виплата допомоги при народженні дитини припиняється у разі: позбавлення 

отримувача допомоги батьківських прав; ...у разі виникнення інших 

обставин» [147]. Подібний підхід до викладення норми може порушити права 

дитини та осіб, які отримують державну допомогу, що є неприпустимим. 

Законодавчому стилю притаманна економічність, стислість. По суті,це 

максимальна лаконічність мовних засобів. Вона досягається шляхом 

скорочення обсягу тексту акта, проте з огляду на дотримання вимоги його 

якості (в тому числі - точності). Стислості сприяють: 1) відсутність 

багатослівності; 2) скорочення невиправданих повторень окремих фраз; 3) 

використання коротких формулювань; 4) типізація (стандартність, 

стереотипність) формулювань [148, с. 63]. 

Прикладом порушення економічності закону є наявність ст. 1 

Земельного кодексу України, де зазначено: «земля є основним національним 

багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності 

на землю гарантується. Використання власності на землю не може завдавати 

шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати 

екологічну ситуацію і природні якості землі», - адже відповідна норма вже 

міститься у статтях 13-14 Конституції України [144]. 
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Як приклад порушення принципу повноти законодавчого стилю можна 

навести ч. 4 ст. 13 Цивільного кодексу України 16.01.2003 № 435-ІУ, де 

зазначено, що «при здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися 

моральних засад суспільства» [149]. Зміст даної статті не має значної 

цінності з огляду на те, що поняття «моральні засади суспільства» є досить 

аморфним (адже мораль суспільства - це мораль кожного окремого члена 

суспільства у сукупності, тобто мораль є досить складним для застосування у 

юридичному просторі явищем). Ідея даної норми є досить вдалою, проте 

потребує хоча б мінімального уточнення, оскільки без останнього вона не 

має ніякої регулятивної цінності. 

Наступною характеристикою юридичного стилю є зв'язність та логічна 

послідовність. Нормативний текст повинен бути закінченою системою, де 

одні норми поєднані з іншими без розриву «змістовного ланцюжку», тобто, 

як зазначають В. Ковальський, І. Козінцев, у законі заборонено, 

перескакування, розрив думки, лексична і змістовна абсурдність [150, с. 42-

43]. Частини, розділи, глави і статті розташовуються в чіткій послідовності, 

що забезпечує логічний розвиток теми, перехід від загальних положень до 

більш конкретних. 

За кожною з названих характеристик законодавчого стилю стоять 

відповідні мовні правила та прийоми. Як зазначає В. Риндюк, ці елементи 

систематизуються не за рисами законодавчого стилю, а за видами мовних 

(лексичних) засобів, які складають мовну основу тексту законодавчого акта 

— слова та словосполучення (терміни), речення, абревіатури, правові 

символи [139, с. 111]. 

Слова та словосполучення є основними одиницями законодавчого 

тексту. Загальне правило законодавчої техніки передбачає використання у 

тексті законодавчих актів загальноприйнятих слів і словосполучень, що 

традиційно використовуються в мові. Водночас, залежно від особливостей 

слів та словосполучень, у юридичній літературі описано прийоми їх 

використання у текстах законодавчих актів. 
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Перша група мовних прийомів законодавчої техніки побудована на 

основі використання семантичних властивостей слів (синонімія, омонімія, 

антонімія). Синонімія - це взаємозамінність слів і словосполучень. Загальною 

закономірністю законодавчих текстів є прагнення до мінімуму синонімів. 

Однак, як зазначає Ю. Тихомиров, в тексті закону синонімія як прийом 

законодавчої техніки  може використовуватися як тверде послідовне 

уточнення, деталізація думки законодавця [151, с. 35-48]. Полісемія - 

багатозначність слова. Як відомо, омоніми передбачають різні поняття, що 

словесно описані однаково. Найбільш активно в законодавстві 

використовуються такі омоніми, як «акт», «орган», «фонд» та ін. Омонімія як 

прийом законодавчої техніки полягає в тому, що багатозначне за своєю 

природою слово вимагає визначення, конкретизації, уточнення, прив'язки до 

змісту речення. Під антонімією розуміється протилежність значень слів 

(«право — обов'язок», «правопорушення — правомірна поведінка», 

«законодавча влада — виконавча влада» та ін.). Вимоги застосування 

антонімів у текстах законів такі: 1) дотримання принципу симетричності при 

використанні антонімічної пари, тобто протилежне слово або вираз не 

можуть довільно замінюватися іншим словом або виразом; 2) уникати 

протиставлення багатозначних слів, а також слів, що знаходяться в 

синонімічній залежності [127, с. 125]. 

Як відомо, залежно від походження, активності використання та інших 

обставин, слова поділяють на самостійні лексичні групи: архаїзми, історизми, 

діалектизми, жаргонізми, іншомовні слова (словосполучення). 

Точність мови правового закону має забезпечуватися юридичними 

термінами, тобто словами чи словосполученнями, шо є узагальненими 

назвами юридичного поняття та мають точний і визначений зміст, а також 

відрізняються функціональною сталістю. Спеціальний юридичний термін 

повинен створюватися законодавцем на основі наукового висновку га 

закріплюватися у правовому законі. А. С. Піголкін зазначав, що в 

юриспруденції неточний термін, багатозначний вираз чи 
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граматичнапризвести до помилок застосування закону, що відображається 

на долях людей [84, с. 72]. Тому точність термінології вкрай необхідна для 

створення справді правового законодавства, яке, піклуючись про людину, 

повинно бути викладене точною та зрозумілою мовою. 

Існує необхідність закріплення юридичних термінів у правовому законі, 

яка викликана проблемою застосування у мові закону синонімів та 

омонімів. Синоніми передбачають одні й ті ж чи близькі поняття та 

визначаються одним терміном - є підґрунтям помилок застосування 

правового закону, оскільки в процесі реалізації закону можливе 

неправильне розуміння його норм. Омоніми передбачають різні поняття, 

але словесно описуються однаково, створюють колізії норм закону, 

оскільки не завжди 

зрозуміло, який з актів належить застосувати у тих чи інших 

правовідносинах. 

Вкрай важливою для правової системи є розробка закону про терміни, 

який повинен вирішити питання: 1) усунення багатозначного тлумачення 

застосованих у нормативно-правових актах термінів та понять, визначень 

та дефініцій; 2) точності застосування актів нормативно-правового 

регулювання відповідно до Конституції та законів України; 3) 

систематизації нормативно-правових актів, у тому числі законодавства, на  

основі єдиної юридичної термінології; 4) забезпечення верховенства 

правового закону в системі нормативно-правових актів та оптимального 

розподілу функцій нормативно-правового регулювання між органами 

державної влади; 5) реалізації принципу верховенства права в діяльності 

державних органів влади та посадових осіб, її наближення до вимог 

громадянського суспільства; 6) доступності правового законодавства, 

зрозумілості його норм та підвищення суспільної правової свідомості [172, 

с. 156]. 

Для уніфікації юридичної термінології необхідно, щоб при визначенні в 

тексті правового закону певного поняття, послідовно вживався один і той 
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самий термін, а при визначенні різних, таких, що не збігаються між собою 

понять, використовувалися різні терміни. Найбільш поширеною є помилка 

застосування принципу єдності юридичної термінології, що полягає у 

вживанні синонімів при визначенні одних і тих же юридичних понять. 

Зовні така помилка виглядає незначним відхиленням, яке не зачіпає 

основної смислової відповідності та нібито збагачує стиль мови 

законодавця. Але необхідно зазначити, що таке уявлення неправильне, 

оскільки в юридичній мові практично відсутні абсолютні синоніми, а сам 

факт вживання синонімічних термінів може сформувати враження, що вони 

нібито мають різне правове значення [166, с. 270]. 

Терміни правового закону не повинні залишатися довільною 

сукупністю, вони повинні бути систематизовані в одному документі. Для 

надання йому верховенства над іншими нормативно-правовими актами, 

законодавчий орган може прийняти закон про юридичні терміни. Терміни, 

внесені до такого закону, будуть об’єктивно та адекватно відображати 

зв’язки, що існують між юридичними поняттями, узгоджуючи їх, а не 

перекручуючи. Максимально чітке та небагатослівне визначення термінів у 

законі дасть можливість їх точного та чіткого розуміння. Крім термінів, 

такий закон повинен передбачати чітку процедуру позачергового внесення до 

нього змін та доповнень, оскільки нормативні дефініції вимагають 

постійного динамічного контролю. Доцільно передбачити у процедурі 

внесення змін до закону про юридичні терміни обов’язкову наукову 

експертизу, оскільки зміна визначення терміна буде надавати нового змісту 

всім нормативно-правовим актам, в яких цей термін вживається. Наявність 

визначених законом юридичних термінів забезпечить єдність застосування 

норм законів та інших нормативно-правових актів, реальне верховенство 

правового закону в їх системі [152, с. 176]. 

Наступною групою прийомів та правил мовної підсистеми 

законодавчої техніки є ті, що стосуються особливостей побудови 

словосполучень. Словосполучення — це відносно стійкий змістовний зв'язок 
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між словами. Використовуються дві основні форми стійкої сполучуваності 

слів — фразеологізми і так звані вільні («рухливі») словосполучення. 

Фразеологічні звороти — найбільш стійкі сполучення слів, відтворені в 

законодавчому тексті як готові одиниці мови («визнати таким, що втратив 

чинність ...», «необхідна оборона», «крайня необхідність», «позовна заява» та 

ін.). Основною вимогою до фразеологічних зворотів є їх точне відтворення в 

правових положеннях. Фразеологізм за своєю природою не допускає заміну 

слів, розширення чи усікання його складу, а також порушення порядку 

(зв'язку) між словами. Вільні («рухливі») словосполучення — це 

словосполучення, що дозволяють у тексті заміняти частину словосполучення 

(«комісія створюється» — «комісія формується»). Використання рухливих 

словосполучень підпорядковується двом правилам: 1) використовуватись 

можуть лише такі вільні словосполучення, які зберігають змістовну стійкість 

мовної одиниці; 2) для правового регулювання необхідно обирати 

оптимальний варіант вільного («рухливого») словосполучення. 

Ще одна група — це мовні прийоми та правила законодавчої техніки, 

що стосуються особливостей побудови речень у тексті закону. Речення — 

основна змістовна одиниця законодавчого акта. Речення утворюється зі слів, 

стійких словосполучень і підпорядковується внутрішнім закономірностям 

організації тексту закону. До речень висувається ряд вимог законодавчої 

техніки: 

1) дотримання адекватності граматичної форми. Регулятивний 

характер права передбачає використання констатуючих, оповідальних і 

стверджуючих речень і суперечить використанню питальних, спонукальних 

речень; 

2) відсутність перевантаження простих речень однорідними членами, 

що, вибудовуючись у довгий ланцюжок, ускладнюють сприйняття думки 

законодавця. Це питання прийнято вирішувати за допомогою простої 

цифрової графіки — 1), 2), 3) чи букв — а), б), в); 

3) неприпустимість використання невластивих, нехарактерних природі 
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юридичних норм (їх головному призначенню регулювати суспільні 

відносини) сполучних союзів «а», «але», «щоб», «так», «не те», «хоч», «а 

також», що негативно впливатиме на точність вираження положень закону 

тощо[127, с. 148-149]. Думка законодавця, як зазначають В. Чхеквадзе,  

Д.Керимов, повинна бути закінчена у реченні так, щоб вона була зрозумілою, 

виражала усе, що треба було сказати, не дозволяла б тлумачити його по-

різному [85, с. 251]. 

Законодавча техніка, як уже було зазначено вище, складається із 

декількох підсистем правил, прийомів та засобів, однією із яких є логічна 

підсистема. Як уже було зазначено вище, логічна підсистема законодавчої 

техніки є інструментом втіленням законів логіки мислення людей певної 

категорії у процесі творення нормативного масиву, тому саме завдяки їй 

закон, як певний регулятор суспільних відносин, стає зрозумілим адресатам 

його впливу, а, отже, потенційно він може бути дієвим та досягати мети 

прийняття. Логічна підсистема законодавчої техніки — це правила та 

прийоми, пов'язані з особливостями використання при виробленні 

законодавчих актів законів логіки, а також логічні прийоми, методи побудови 

законодавчих актів, що мають спеціально-юридичний характер (нормативна 

побудова, юридична конструкція, галузева типізація та ін.). 

Як уже було зазначено вище при виробленні юридичних норм слід 

дотримуватись законів формальної логіки, основними із яких є: закон 

протиріччя, закон виключеного третього та закон тотожності. Закон 

протиріччя відображається у твердженні: судження і його заперечення не 

можуть бути одночасно істинними. При цьому варто звернути увагу, що у 

твердженнях, що складають протиріччя, має йтись про один і той самий 

предмет у одному і тому ж значенні. На основі закону протиріччя 

встановлюється правило, що при прийнятті нових положень законодавчих 

актів щодо відповідного предмета необхідно вносити зміни у попередні 

нормативно-правові акти, положення яких спрямовані на регулювання того ж 

предмету. Недотримання даного правила, як зазначає Н. Власенко, матиме 
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наслідком появу колізій у праві та проблем при правозастосуванні [153, с.40]. 

Закон виключення третього передбачає правило про те, що із двох 

тверджень, що суперечать одне одному, одне є істинним [153, с.78-79]. При 

побудові законодавчих актів даний закон проявляється у тому, що із двох 

протилежних правових позицій можливим є використання лише однієї. Закон 

тотожності формулюється так: якщо судження істинне, то воно істинне. 

Даний закон є основою вимоги однозначності при визначенні змісту понять, 

термінів, суджень протягом всього тексту нормативного акту або в цілому по 

всьому законодавству. Досить часто дане правило нехтується у зв'язку із 

існуванням галузевих потреб законодавства. Такий прийом законодавчої 

техніки як повторюваність логічної одиниці дозволяє уникнути цього 

проблемного стану. 

Важливою логічною вимогою до законодавчого акту, як зазначає В. 

Риндюк, що забезпечує цілісність системи законодавства є його відповідність 

принципам права [139, с.120]. Принципи права відіграють ключову роль у 

виробленні системи юридичних норм з точки зору логіки. Вони 

відображають основні зв'язки, що реально існують у правовій системі і є 

орієнтирами при її формуванні. О. Ф. Скакун зазначає, що принципи права — 

це своєрідна система координат, у рамках якої розвивається право, і 

одночасно вектор, що визначає напрям його розвитку [154, с. 260]. 

Важливість закріплення принципів, на думку Д. Чухвічова, полягає у тому, 

що вони створюють базу для подальшого розвитку законодавства [94, 147]. 

На нашу думку, закріплення принципів побудови законодавства не є 

необхідною умовою створення законів. Ми погоджуємось із тим, що 

принципів необхідно дотримуватись, проте ними не варто перевантажувати 

акти. По суті, як свідчить практика застосування законодавства наявність 

принципів права для цілей регулювання суспільних відносин не має жодного 

значення. Принципи повинні бути у головах законодавця, а не у текстах 

законів. 
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Ще однією важливою логічною вимогою законодавчого акта є його 

змістовна завершеність та системність. Не ставиться під сумнів, що закон, 

маючи конкретну мету та предмет регулювання, повинен якомога більш 

повно врегулювати певні суспільні відносини, тобто бути логічно повним. 

Акт законодавства повинен містити юридичну норму повністю, або,у 

випадку не викладення норми цілком, містити посилання на акти, де 

міститься завершення частково викладеної норми. Зміст норми повинен бути 

зрозумілим із змісту акту чи комплексу актів у яких дана норма викладена. 

Таким чином змістовна завершеність нормативно-правового регулювання 

означає, що нормативно закріплено всі необхідні елементи правовідносин, 

що регулюються; кожна юридична норма (окрім квазінорм) з точки зору 

загальноприйнятої у теорії права структури є повною (містить гіпотезу, 

диспозицію і санкцію); всі три елементи містяться у одному нормативному 

акті або акти мають посилання на нормативно-правовий акт, де закріплені 

відсутні елементи норми. Вимога системності означає, що норми при їх 

поєднанні у нормативному акті повинні становити замкнуту систему, не 

суперечити одна одній та бути частиною єдиного цілого. Для забезпечення 

системності використовують прийом «нормативна побудова». Суть даного 

прийому зводиться до того, що кожна норма права втілюється, по 

можливості, у окремій статті нормативного акту. Кожна стаття нормативного 

акту є «будівельним блоком» нормативного акту. Акт складається із 

відповідних блоків таким чином, щоб не було прогалин. У випадку, якщо 

«будівельний блок» не містить повної структури норми, то необхідно, щоб 

даний нормативний акт містив відповідне посилення з метою забезпечення 

повноти. Так, прикладом, порушення системності та змістовної замкненості є 

норма частини 2 ст. 1207 Цивільного кодексу України, де зазначено, що 

умови та порядок відшкодування державою шкоди від каліцтва, іншого 

ушкодження здоров'я або смерті внаслідок злочину встановлюється законом 

[149]. Даний закон впродовж 12 років дії Цивільного кодексу не прийнято. 



132 

 

Формулюючи диспозиції юридичних норм необхідно дотримуватись 

правила, що праву суб'єкта завжди повинен відповідати юридичний 

обов'язок. Об'єктивно права є похідними від обов'язку. Іншими словами: 

виконання обов'язку зобов'язаною особою забезпечує наявність можливості 

для реалізації її права. Так, виконання обов'язку по сплаті Єдиного 

соціального внеску породжує можливість реалізації права осіб, наприклад, на 

отримання допомоги по безробіттю. З огляду на це при проектуванні закону 

необхідно досить пильно ставитись до того, щоб при закріпленні певних прав 

були передбачені у законодавстві кореспондуючі зобов'язання. 

Конкретизація та деталізація також є важливими логічними 

прийомами, що покликані забезпечити повноту та системність правового 

регулювання. Конкретизація - це уточнення нормативного регулювання. В 

основі прийому конкретизації лежить операція обмеження понять. Суть 

обмеження поняття полягає у побудові ланцюга понять, що знаходяться в 

родово-видових відносинах. Щоб здійснити такий  перехід необхідно 

зменшити обсяг вихідного поняття шляхом збільшення його змісту, надавши 

йому особливих видових ознак (наприклад: землі - землі 

сільськогосподарського призначення - землі товарного 

сільськогосподарського виробництва). В основі деталізації, на думку Г. 

Шмельової, лежить логічна операція аналізу понять. Деталізація права є 

розчленовуванням, дробленням змісту юридичної норми на її складові 

частини, елементи, виявлення її структури; при цьому сума цих частин 

(«складових») повинна скласти зміст юридичної норми. Отже, сутність 

деталізації полягає у виявленні структури змісту юридичної норми, виявленні 

тих її елементів, що у сукупності складають її зміст [155, с. 11-23]. 

Як зазначає Д. Чухвічев, зміст юридичних норм у тексті закону 

викладається за допомогою правових формул, що виражають закінчену 

думку і називаються правовими положеннями [94, с.198].  

Юридичні положення текстуально відображаються за допомогою 

певних словесних формул та виразів. Для імперативних положень 
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притаманна категорично виражена повинність, що проявляється у виразах: 

«зобов'язаний», «повинен», «заборонено», «не може». Дозвільні положення 

мають такі слова: «має право», «може»; диспозитивні досить часто 

формулюються через фрази «за відсутності іншої угоди», «за відсутності 

інших умов» [127, с. 117-118]. Проте правове положення може бути 

сформульоване і без використання відповідних фраз. Існує велике 

різноманіття прийомів формулювання правових положень, тому ми 

розглянемо лише найважливішу їх частину. Значна група прийомів 

законодавчої техніки стосується визначення понять (дефініцій) у текстах 

законодавчого акта. Як відомо, визначенням (дефініцією) є розкриття змісту 

поняття шляхом з'ясування якісних ознак предмета чи явища [139, с. 46]. 

Прийом визначення понять через перерахування — це визначення поняття 

шляхом казуїстичного перерахування частин або ознак предмета чи явища. 

Наприклад, ст. 1253 Цивільного кодексу України визначає поняття 

«особа, що не може бути свідком при посвідченні заповіту» шляхом 

казуїстичного перерахування різних осіб, що включається до цього поняття 

[149]. Прийом визначення понять через рід і видову відмінність — це 

визначення поняття через інше поняття, що є найближчим до нього за родом 

з вказівкою на видову відмінність (виокремлюючу ознаку). Наприклад, при 

формулюванні дефініції поняття «води підземні» та «води поверхневі» у ст. 1 

Водного кодексу України видовим поняттям є «води», а видова відмінність 

полягає у місцезнаходженні водного масиву: у товщі земної кори чи на її 

поверхні [156]. Прийом класифікації понять — це спосіб концентрації 

правового матеріалу шляхом розподілу понять на групи на підставі 

визначених критеріїв. Основою цього прийому є логічна операція поділу 

понять. Класифікація використовується з метою поєднання явищ, ситуацій, 

відносин, що за своїми структурою, природою, ознаками можуть підлягати 

єдиному правовому режиму; вона допускає використання деяких штучних 

прийомів. Зокрема, в рамках поділу майна на рухоме і нерухоме в обидві 

складові частини цієї класифікації можуть бути включені елементи, які за 
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своєю фізичною природою не знаходять собі місця в тій категорії, до якої 

віднесені. Однак це виправдовується спрощенням способу встановлення 

правового режиму того чи іншого виду майна. Наприклад, відповідно до 

положення ч. 1 ст. 181 Цивільного кодексу України режим нерухомої речі 

може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна 

внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які 

підлягають державній реєстрації [149]. Прийом цифрового виразу 

використовується для визначення й уточнення терміну дії, розміру, обсягу 

тощо. При використанні цього прийому необхідно вибирати такі цифрові 

вираження, що виходять з даних реального досвіду. Наприклад, відповідно до 

положення п. 266.4.1 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 

2755-УІ база оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у 

власності фізичної особи — платника податку, зменшується: а) для квартири 

— на 60 кв. метрів; б) для житлового будинку — на 120 кв. метрів; в) для 

різних типів об'єктів житлової нерухомості - на 180 кв. метрів [157]. Прийом 

«підміни понять» використовується у двох випадках. Оціночні поняття 

застосовуються у випадках, коли неможливо сформулювати повне 

визначення того чи іншого поняття, оскільки його трактування в кожному 

конкретному випадку залежить від індивідуальних особливостей суспільних 

відносин, які регулюються правом («особлива жорстокість», «крайній 

цинізм», «гуманізм», «справедливість», «гідність», «честь», «совість» тощо). 

Особливостями оціночних понять є те, що вони: 1) через свою специфіку не 

конкретизовані законодавцем; 2) конкретизуються в процесі 

правозастосування в кожному окремому випадку; 3) дають 

правозастосовному органу можливість самостійної оцінки фактів у межах, 

передбачених відповідним оціночним поняттям. Орган, який застосовує 

поняття, що не є оціночним, повинен тільки правильно з'ясувати всі ознаки 

цього поняття і встановити їх наявність у конкретного предмета (діяння). 

Питання про те, що варто розуміти під тим або іншим оціночним поняттям, 

які ознаки складають зміст цього поняття, вирішується суб'єктом, що 
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застосовує це поняття, в процесі дослідження одиничного предмета (діяння) з 

урахуванням того середовища, конкретної обстановки, у якій це діяння 

відбулося [158, 76-77]. Зокрема, відповідно до п. 2 ч. З ст. 58 Повітряного 

кодексу України від 19 травня 2011 р. № 3393-УІ членові екіпажу 

забороняється виконувати свої обов'язки на повітряному судні, якщо він 

погано почувається, що може загрожувати безпеці польоту [159]. 

Одним із важливих «логічних» прийомів законодавчої техніки є 

прийом «правова фікція». Його суть полягає у штучному уподібненні одна до 

одної таких речей, які насправді є різними (або, навіть, протилежними). 

Фікція будується на основі ототожнення істинного з неістинним. Прикладом 

фікції є поширення режиму нерухомості на такі рухомі речі як морські, 

повітряні та судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти у відповідності 

до положень статті 181 Цивільного кодексу України [149]. Завдяки 

використанню юридичної фікції у цьому випадку досягається скорочення 

числа чинних норм та зменшення обсягу нормативного регулювання. 

Досить важливим елементом логічної підсистеми законодавчої техніки, 

що використовується при побудові правового інституту є юридична 

конструкція. На думку Ж.О. Дзейко, юридичні конструкції, як засоби 

законодавчої техніки, тобто, як допустимі правові явища, які 

використовуються законодавцем при створенні та систематизації законів, за 

допомогою яких забезпечується досягнення певної соціальної мети, 

характеризуються багатоманітністю свого прояву [160, с.12]. У зв'язку із цим 

у юридичній літературі існує досить багато інтерпретацій змісту даного 

явища. Юридична конструкція розглядається як найбільш висока правова 

абстракція, що охоплює ряд однопорядкових понять більш низького рівня і 

виявляє основне, істотне в цих поняттях. Наприклад, з різного роду договорів 

формується загальне поняття договору; з множини понять договору 

формується загальне поняття юридичної угоди, тощо. Таким чином поняття 

нижчого порядку групуються, інтегруються й упорядковуються навколо 

одного загального поняття, найбільш високої юридико-технічної абстракції, з 
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якої можуть логічно випливати нові поняття нижчого рівня, а вся юридична 

конструкція веде до формування правового інституту [160, с.215-216; 161, 

с.729-732]. Інший підхід передбачає розгляд юридичних конструкцій у якості 

ідеальних моделей, що відображають складну структурну будову 

врегульованих правом суспільних відносин чи їх елементів та послуговує 

методом пізнання права та відносин, які врегульовані ним [162, с. 12-19]. При 

цьому ідеальна модель є результатом узагальнення та абстрагування і як 

наслідок вона представляє собою своєрідний «скелет», на який нанизується 

юридичний матеріал.  

Одним із «логічних» прийомів законодавчої техніки є галузева 

типізація. Даний прийом має на меті системно згрупувати нормативні 

положення не тільки, щоб вони утворювали юридичні норми та юридичні 

конструкції, а й включалися у відповідну галузь законодавства. Галузева 

типізація досягається шляхом використання вміщення певного правового 

положення в галузевий кодифікаційний акт, підпорядкування його 

визначеній системі загальних норм, застосування галузевої термінології та 

інших [27, с.42]. 

Логічна єдність та логічна послідовність є важливими вимогами, що 

забезпечуються засобами законодавчої техніки. Логічна єдність 

законодавчого акта передбачає єдиний предмет правового регулювання 

даного акта, зумовлює єдиний та цілісний характер його функціонального 

призначення [163, с.166-168]. Визначеність предмета правового регулювання 

є кращою гарантією логічної єдності, внутрішньої системності нормативно-

правового акта, оскільки зумовлює єдиний і цілісний характер його 

функціонального призначення. Тому ця вимога забезпечується прийомом 

законодавчої техніки: один законодавчий акт — один предмет правового 

регулювання. Вимога логічної послідовності законодавчого акта передбачає 

вираження всіх правових положень, що містяться в ньому, в визначеній 

послідовності та взаємозв'язку між собою [164, с.171]. Для забезпечення цієї 

вимоги використовують такі прийоми: спочатку формулюють регулятивні 
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положення, а потім — охоронні, спочатку — загальні положення, а потім — 

спеціальні та винятки та інші; спочатку прості для сприйняття положення, а 

потім складні; спочатку важливі положення, а потім - другорядні. 

Важливою частиною закону є прикінцеві та перехідні положення. Це 

зумовлено тим, що неможливо одномоментно перейти до нового 

правопорядку, що встановлюється новоприйнятим законом Тому, 

враховуючи правовідносини, що склалися, слід створити додаткові умови для 

реалізації положень прийнятого закону. З цією метою законодавець і включає 

до перехідних положень закону приписи, які врегульовують перехід від 

правовідносин, що склалися, до нових [165, с.36]. Перехідні положення 

поєднують усі правила, що визначають застосування законодавчого акта у 

часі або щодо закону, який він має змінити собою (старого закону), або ж 

щодо існуючої ситуації, яка ще не має подібного регламентування. Перехідні 

положення є тимчасовими. Використання додатків — це прийом 

законодавчої техніки, який полягає у винесенні в кінець тексту переліку 

елементів, включення яких до складу самого тексту ускладнило б його 

читання та розуміння. Якщо в законі слід навести переліки (осіб, органів, 

робіт тощо), таблиці, графіки, карти, зразки документів, бланків, схем, то 

вони, як правило, містяться у додатку. Посилання на наявність додатків має 

міститись безпосередньо у тексті законодавчого акта. Додатки нумеруються 

послідовно арабськими цифрами; услід за їх назвою йде нагадування, про те, 

якому положенню закону вони відповідають. Додаток має таку саму 

юридичну силу, що й кожна із статей закону. Також частиною структури 

реквізити законодавчого акта - відповідні «прив'язки» законодавчого акта до 

місця, часу, суб'єктів тощо, якими є назва закону, дата прийняття, підпис 

Президента України, реєстраційний номер тощо. 

Процедурна підсистема законодавчої техніки є частиною законодавчої 

техніки та являє собою набір вимог процедурного характеру (в тому числі й 

нормативно встановлених), виконання яких матиме наслідком втілення в 

життя законодавчої ідеї, оформленої у процесі законотворення у проект 
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закону, шляхом надання останньому статусу закону. На нашу думку, 

законодавчий процес у прив'язці його до законодавчої техніки варто 

розглядати розширено. Загалом з огляду на це ми розглядаємо його як такий, 

що складається із двох етапів: етапу підготовки проекту як тексту та етапу 

його імплементації. Вимоги, прийоми та засоби мовної та логічної підсистем 

законодавчої техніки у більшій мірі використовуються на першому етапі, 

коли безпосередньо ідея нормативного регулювання втілюється у тексті 

законопроекту, проте це не означає що другому етапу не притаманне 

використанні всіх можливих елементів законодавчої техніки. Перший етап не 

має чітко встановлених процедурних правил, таким чином кожна зацікавлена 

особа сама обирає процедуру, по якій буде створюватись проект [167, с. 31]. 

Етап імплементації навпаки є чітко нормативно врегульованим, зокрема, у 

Конституції України та у Регламенті Верховної ради України. Даний етап має 

певний порядок, що також можна поділити на підетапи: внесення 

законопроекту на розгляд Верховної Ради України у порядку реалізації права 

законодавчої ініціативи, попередній розгляд законопроекту в комітетах 

Верховної Ради, розгляд і прийняття законопроекту на пленарних засіданнях 

Верховної Ради, підписання й оприлюднення закону. 

Процедурна підсистема законодавчої техніки є частиною законодавчої 

техніки та являє собою набір вимог, що стосуються процесу прийняття та 

введення в дію законів України [168, с. 153].  Загалом процедурна підсистема 

охоплює не тільки законодавчий процес, а і процес розробки проектів 

законів. Дана підсистема є важливою частиною законодавчої техніки, 

оскільки недотримання її правил,  які здебільшого закріплені нормативно, 

призводить до неприйняття закону, що спричиняє недосягнення мети 

нормативного регулювання суспільних відносин, особливо, коли це 

необхідно. 
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Висновки до Розділу 2 

 

Детальний аналіз законодавчої техніки як інструменту формування 

якісних законів дозволив прийти до висновку про те, що актуальність цієї 

проблеми обумовлена декількому причинами, однією із яких є недосконала 

якість закону. З метою запобігання створенню неякісного масиву норм, наука 

впродовж тривалого періоду розробила систему методичних рекомендацій, 

які згодом втілились у феномен законодавчої техніки. Осмислення 

законодавчої техінки як явища юридичної реальності має значний ціннісний 

потенціал, який зусиллями творців законів можливо перевети в актив для 

виходу сучасного українського суспільства із тотальної в усіх сферах життя. 

В сучасній загальнотеоретичній науці відсутня єдність вчених на 

питання феномену законодавчої техніки. Законодавча техніка розглядається в 

науці як спеціальний дар природи, в якому неможливо навчитися; як уміння, 

навички, прийоми, які набуваються в результаті практичної діяльності; як 

наука  (вчення); як рівень технічної досконалості законодавства; як 

діяльність суб’єктів (законодавчих органів, суб’єктів законодавчого процесу, 

компетних органів держави). Одні дослідженими вважають, що поняття 

законодавчої техніки охоплює правила підготовки і законів, і підзаконних 

актів; інші відносять до законодавчої техніки правила підготовки виключно 

із законодавчих актів. Одні автори повязують законодавчу техніку із 

виробленням як форми, так і змісту нормативно-правових актів, інші зводять 

законодавчу техніку до вироблення тільки форми нормативно-правових 

актів. 

В результатів узагальнення існуючих поглядів на законодавчу техінку, 

аналізу їх позитивних і негативних аспектів можливим є визначення 

законодавчої техніки як системи правил, приймові, засобів, що 

використовуються для пізнально-логічного та нормативно-структурного 

формування правового матеріалу і підготовки якісного тексту закону. Саме 

таке визначення, хоча дещо розширює рамки законодавчої техніки, однак і 
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певною мірою наближує її до елементів законодавчого процесу. Таке 

визначення законодавчої техінки налдає можливість викоремити шість 

взаємопов’язаних елементів законодавчої техніки: пізнавально-юридичного; 

нормативно-структурного;  логічного; мовного; документально-технічного; 

процедурного. Всі вони в сукупності забезпечують загальну характеристику 

законодавчої техніки, хоча і потрібно акцентувати увагу і на особливих 

юридично-технічних прийомах різних галузей законодавства, різниця яких 

обумовлена різним об’єктом і методами правового регулювання, що і 

викликає специфіку побудови структури текстів законів в галузях 

законодавства, стуктурі правових норм, яку неможливо залишати поза 

увагою. 

Функціональне  призначення законодавчої техінки обумовлюється її 

систематичним і планомірним впливом на законодавчу діяльність, коли за 

допомогою юридичної техніки вдається юридично коректно і детально 

формувати нормативне «полотно» майбутнього закону, не допускати і 

виправляти законодавчі помилки, впливом на правозастосовну діяльність, що 

сприяє правильному розумінню законів і правових норм, правильному їх 

застосуванню як основи для видання підзаконних актів, дял здійснення 

юридичних дій, для забезпечення правового захисту громадян і юридичних 

осіб; забезпеченням міжнародного обміну інформацією з метою зближення 

національних законодавств; забезпеченням наукової основи правовтрчості і 

правозастосування. 

В якості елементів законодавчої техніки виокремлено пізнавальну, 

номартивну структуризацію заокну, мову закону, стилістику, засоби 

документального оформлення законопроекту, дотримання процедурних 

правил підготовки законопроекту, дотримання процедурних правил 

підготовки законопроекту. 

Характерними особливостями законодавчого стилю є офіційність, 

документарність, відсутність емоційного забарвлення, стандартність, 
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стереотипність, формалізація, зрозумілість, точність, стислість, 

економічність, логічна послідовність. 

Законодавча техінка складається із декількох підсистем, правил,  

прийомів та засобів, однією із яких логічна підсистема. Логічна підсистема 

законодавчої техніки є інструментом втіленням законів логіки мислення 

людей певної категорії у процесі творення нормативного масиву, тому саме 

завдяки їй закон, як певний регулятор суспільних відносин стає адресатам 

його впливу, а, отже, потенційно він може бути дієвим та досягати мети 

прийняття. 

Процедурна підсистема законодавчої техінки є її частиною та являє 

собою набір вимог, що стосується процесу прийняття та введення в дію 

законів України. Загалом процедурна підсистема охоплює не тільки 

законодавчий процес, а і процес розробки проектів законів. Дана підсистема 

є важливою системою законодавчої техінки, оскільки недотримання її 

правил, які здебільшого закріплені нормативно, призводить до неприйняття 

закону, що не забезпечує досягнення мети нормативного регулювання 

суспільних відносин. 
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РОЗДІЛ 3 ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ ЯКОСТІ ЗАКОНУ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

3.1 Поняття якості закону у техніко-юридичному аспекті 

 

Якість закону є важливим засобом забезпеченням стабільності та 

прогресу суспільства, що відображає досягнутий рівень юридичних знань, 

правових ідей, морально-правових цінностей, загальновизнаних норм та 

принципів міжнародного права.  

У сучасних умовах розвитку правової сфери якість закону дедалі 

частіше пов’язують із забезпеченням техніко-юридичного формування 

останнього, що за своїм характером є активною діяльністю держави та 

найважливішим засобом управління суспільством і безпосередньо пов'язане з 

типом держави, формою, механізмом і функціями. Так, Ю.Г. Арзамасов 

наголошує, що дотримання вимог техніко-юридичного аспекту якості закону 

є засобом запобігання правотворчих помилок [169, с. 285].  

Досліджуючи якість закону як сукупність властивостей, необхідних 

закону та характеризуючих його як регулятора суспільних відносин, на нашу 

думку, необхідно виокремити його складові, що є: а) властивостями якості та 

правової легальності закону (відповідність нормативно-правовим вимогам);  

б) інструментально-правові властивості (особливості регламентації правових 

засобів); в) техніко-юридичні властивості (рівень техніки викладення закону 

та його відповідність вимогам законодавчої техніки). 

Проблема якості закону у техніко-юридичному аспекті активно 

досліджується вітчизняними та зарубіжними науковцями, які у своїх роботах 

вказують на необхідність нормативного закріплення техніко-юридичних 

правил якості закону. Але попри значний науковий інтерес, техніко-

юридичний аспект якості закону дотепер не був виокремлений у окремо 

досліджувану проблему, що призводить до відносного або неналежного 
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використання означеного аспекту у процесі правотворчості та спричиняє 

прийняття неякісних законів.  

Метою цього підрозділу є дослідження техніко-юридичних вимог 

створення якісного закону; виокремлення та дослідження поняття юридична 

техніка та напрямків її впливу на якість закону. 

Проблема створення якісних законів досліджувалася і досліджується 

вченими різних країн у різні проміжки часу. У контексті нашого дослідження 

проблеми якості закону у техніко-юридичному аспекті як критерію 

потенційної ефективності закону, необхідно виокремити правила юридичної 

техніки та її взаємозв’язок з ефективністю закону як якісного показника.  

У правовій науці поняття юридичної техніки розглядається по-різному. 

У різні часи вчені пропонували різні визначення юридичної техніки, але 

систематизація наукових джерел надає можливість відзначити, що впродовж 

тривалого історичного періоду (починаючи з кінця XIX століття і до 

теперішнього часу) поняття юридичної техніки неухильно розширювалося. І, 

якщо спочатку зміст юридичної техніки становили засоби і способи 

створення законів і підзаконних актів, то вченими ХХ століття та сучасними 

дослідниками означене поняття доповнюється засобами і способами 

створення правозастосовчих, інтерпретаційних і правореалізаційних актів та 

інструментарієм юридичної техніки [145, с. 308]. 

 Всі існуючі у юридичній літературі погляди можливо поділити на 

п’ять груп. Дослідники першої групи [29]  розуміють юридичну техніку як 

сукупність засобів і процедур, що мають забезпечити реалізацію цілей права і 

його захист. Друга група науковців [89, 172] вважають, що сфера юридичної 

техніки обмежується правотворчістю і судочинством, де норми, створені 

наукою, знаходять своє тлумачення і застосування. Третя група вчених [170]   

розкриває юридичну техніку як засіб переведення соціальних потреб на мову 

права. Четверта група дослідників [48, 171]   розглядає юридичну техніку, з 

одного боку, як інтелектуальний різновид правотворчості та розвиток 

концепцій, завдяки яким право набуває наукового вираження, а з іншого – як 
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будь-яку роботу по логічній систематизації правових норм, що здійснюється 

спільними зусиллями доктрини і судової практики. І, нарешті, група вчених, 

до якої належать деякі західноєвропейські автори (М. Ренненкампф) взагалі 

заперечують необхідність самого поняття юридичної техніки [173, с. 67]. 

Поширеним у літературі є визначення юридичної техніки як системи засобів і 

способів, що використовуються при створенні (підготовці й оформленні) 

законів та підзаконних актів [145, с. 67]. 

На нашу думку, юридична техніка – це сукупність способів і прийомів, 

умінь і навичок формування й ефективного використання механізму 

юридичного регулювання у правотворчій діяльності. 

З моменту втілення засобів та прийомів юридичної техніки у нормах 

закону він стає властивістю системи законодавства. Рівень юридичної 

техніки визначається, передусім, реальним використанням технічних засобів 

і прийомів. Юридична техніка відіграє істотну роль у забезпеченні якісного 

закону, а правильне використання всіх засобів та прийомів на основі 

створених правил юридичної техніки забезпечує точне й найраціональніше їх 

втілення. Рівень юридичної техніки – це один із показників рівня юридичної 

культури в країні. Необхідність всебічного дотримання правил юридичної 

техніки є об’єктивною закономірністю як законодавства, так і юридичної 

практики [95, с. 17-18]. Для забезпечення принципу верховенства закону та 

його якісної, ефективної дії необхідним є високий рівень юридичної техніки 

[95, с. 15]. Таким чином, юридична техніка має зовнішню форму прояву 

якості закону. 

На думку В.М. Карташова, юридична техніка являє собою певну 

сукупність засобів і прийомів нематеріального, технічного характеру. Засоби 

та прийоми в цьому випадку є технічними, оскільки виступають як зовнішні 

інструменти й способи організації правового матеріалу. Вони ідентично 

використовуються як під час підготовки, так і у процесі оформлення та 

прийняття законів. Водночас ці засоби та прийоми мають нематеріальний 
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характер та відображені у чітко визначених явищах та категоріях (юридичних 

конструкціях, прийомах викладення норм закону тощо) [95, с. 15].  

На нашу думку, дотримання правил юридичної техніки є запорукою 

якості закону у конкретній сфері правового регулювання, але цей критерій 

повинен бути поєднаний із засобами його виконання [174, с. 7] .  

 Юридична техніка відображається у правилах (нормах) закону, згідно з 

якими вона й використовується. Правильне й ефективне використання 

технічних засобів і прийомів закріплюються у правилах юридичної техніки, 

які належать до особливого різновиду технічних норм, а вказані правила 

юридичної техніки відображені у нормах закону, у тому числі в особливих 

інструкціях щодо підготовки та оформлення законопроектів. Використання 

засобів і прийомів юридичної техніки зовнішньо відображається, головним 

чином, у застосуванні відповідних правил складання текстів законів. Правила 

юридичної техніки створюються переважно у практичній роботі з підготовки, 

оформлення та прийняття законів, однак вирішальна роль у створенні 

досконалих правил юридичної техніки належить правовій науці.  

Ми вважаємо, що дослідження техніко-юридичного аспекту якості 

закону можливо здійснювати шляхом поділу окремих прийомів законодавчої 

техніки на дві великі групи: засоби та способи.  

У якості засобів виступають допустимі законом предмети і явища, за 

допомогою яких забезпечується досягнення її цілей та отримання необхідних 

соціальних, юридичних та інших результатів. Умовно засоби можуть бути 

розподілені на загальноосвітні, спеціально-юридичні та технічні. Спеціально-

юридичні засоби - це юридичні поняття та терміни, конструкції, правові 

застереження, акти і інші юридичні явища, розроблені юридичною наукою та 

практикою у процесі розвитку правової системи суспільства. Одні й ті ж самі 

засоби можуть бути використані у юридичній практиці різними способами, 

під якими розуміються конкретні шляхи досягнення поставлених цілей та 

результатів за допомогою конкретних засобів за наявності відповідних умов 

припис юридичної практики. Отже, у якості способів є правила нормотворчої 
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техніки, що забезпечують системні зв'язки між законами як способи 

(наприклад, способи зв'язку законів між собою, способи викладу правових 

норм), які є його невід'ємною частиною. До основних правил нормотворчої 

техніки, що забезпечують системні зв'язки між законами, належать: 

- забезпечення логічної несуперечливості між нормами права чинних 

законів з іншими нормативно-правовими актами; 

- скорочення до мінімуму кількості законів з одного і того ж кола 

питань; 

- уникнення необґрунтованого дублювання норм права у законі; 

- поєднання актів, що видаються, з тими, що були видані раніше 

(своєчасне скасування законів та їх частин, що суперечать новому закону, 

внесення необхідних змін до чинного закону тощо); 

- недопущення відсилання до норм закону, якого ще не існує; 

- послідовне і тотожне використання термінів у законі. 

Вищезазначені явища - засоби і способи не можливо розглядати у 

відриві один від одного, оскільки лише за їх єдності можливе створення 

якісних законів. 

С.С. Алексєєв виокремлює дві групи техніко-юридичного 

інструментарію: а) засоби та прийоми виразу юридичної волі законодавця; б) 

засоби та прийоми, що стосуються зовнішньої форми закону [172 с.208]. А.Ф 

Черданцев розподіляє правила юридичної техніки на три групи: 

1) правила, що стосуються зовнішньої форми закону; 

2) правила, що відносяться до змісту та структури закону;  

3) правила викладу закону (мовні правила) [175, с. 194]. 

Вагомою у юридичній науці є точка зору Т.В. Кашаніної, яка вважає, 

що якісний закон містить поєднання загальних правил юридичної техніки у 

наступну систему:  

1) правила досягнення соціальної адекватності;  

2) правила забезпечення логіки норм права у законі;  

3) структурні правила;  
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4) мовні правила;  

5) формальні (реквізитні) правила;  

6) процедурні правила [145, с. 321].  

Найбільш прогресивною точкою зору системного дослідження техніко-

юридичного аспекту якості закону у юридичній науці є дослідження Є.В. 

Сирих. На думку вченого, якісний закон, не залежно від сфери дії та його 

мети, характеризується досконалістю його юридичної, логічної, мовної та 

соціальної сторін, оптимальною ефективністю прояву властивостей, що є 

критеріями якості закону – нормативності, повноти, системності, точності, 

ясності, простоти викладу, логічної правильності, соціальної обумовленості 

та адекватності способів правового регулювання соціальної дійсності [175, с 

87].  

Одним з перших сучасних науковців, який здійснив спробу дослідити 

якість закону з точки зору техніко-юридичного аспекту є В.Ф. Прозоров. 

Вчений запропонував власне формулювання якості закону як потенційну 

можливість правового регулювання, передбачену у нормах закону, задля 

отримання бажаних змін у соціальній сфері [176, с. 135]. На думку В.Ф. 

Прозорова, проблема техніко-юридичної якості закону безпосередньо 

пов’язана з проблемами, що складають предмет теоретико-прикладного 

блоку питань юридичної техніки [176, с. 156].  

На нашу думку, техніко-юридична якість закону - це сукупність 

властивостей, що відображають ступінь дотримання правил правотворчої, 

зокрема, законотворчої техніки за змістовним і зовнішнім оформленням 

закону та є найбільш складним та важливим аспектом, оскільки відповідає за 

відповідність якісних норм закону нормам юридичної (законодавчої) техніки. 

У сучасних умовах процес (процедура) створення та прийняття закону 

називається нормотворчою (правотворчою, юридичною) технологією, яка 

розуміється вченими по-різному, а саме як:  

а) заснований на певних принципах, планах і прогнозах процес 

підготовки, оформлення і обнародування законів, під час якого 
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використовуються необхідні засоби, прийоми, способи і методи юридичної 

діяльності; 

 б) систему знань (науку) про засоби, способи і методи найбільш 

ефективної і планомірної юридичної діяльності [177,  с. 22]. 

Юридична технологія як аспект якості закону є сукупністю принципів, 

прийомів, процедур формування і реалізації усіх видів юридичної практики, 

які створюють свого роду «правову техносферу», стан якої визначається 

досягнутим рівнем економічного, технічного і культурного розвитку 

конкретної держави. На думку М.І. Козюбри, юридична технологія – це не 

тільки сукупність, а і послідовність способів цілеспрямованого перетворення 

соціально значущої інформації у новий ефективно діючий якісний закон [89, 

с. 131].  

Л.А. Луць обґрунтовує, що юридична (правотворча) технологія – це 

засоби (процедури) нормативної побудови змісту джерел права [178, с. 185].  

С.В. Бахвалов розглядає юридичну технологію як складну, здійснювану у 

конкретно-історичних умовах і у встановленому порядку, юридичну 

діяльність із формування стійкої правової системи шляхом підготовки, 

прийняття, обнародування різноманітних правових рішень за допомогою 

науковообґрунтованого комплексу принципів, засобів, прийомів і правил, 

відповідно до прийнятих планів і наявних прогнозів [179, с. 7]. Прикладом 

правових документів, які регламентують процес створення конкретних 

законів України, є Регламент Верховної Ради України [180].  

Вагомою у юридичній літературі є думка В.М. Косовича [181, с. 7], 

який вважає, що  техніко-юридичний аспект якості закону потрібно 

досліджувати шляхом виокремлення таких техніко-юридичний засобів як:  

а) нормопроектна техніка як система засобів створення та 

удосконалення якості закону. На думку вченого, нормопроектна техніка 

розглядається як різновид (складова) юридичної техніки, але є ширшим за 

поняття останньої. Терміном нормотворча техніка, на думку науковця, слід 

позначати спосіб створення не лише юридичних, а і інших норм 
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(корпоративних, технічних тощо) закону. Серед складових нормопроектної 

техніки вчений виокремлює вимоги, засоби та правила створення якісного 

закону. В.М. Косович обгрунтовує, що зазначена тріада, є своєрідною 

формулою нормотворчої техніки, у якій кожний наступний елемент виконує 

функцію забезпечення реалізації у процесі нормотворення попереднього і є 

певним чином похідним від нього. Прикладом є пункт 6 ч .2 ст. 9 Проекту 

Закону України «Про нормативно-правові акти» [182, с. 3], який встановлює 

що до проекту закону вимогу бути ясним, чітким, зрозумілим і т.д. Одним із 

засобів досягнення цього завдання є юридична термінологія. Для належного 

застосування юридичних термінів повиннa бути вироблена система правил 

(приміром, правил у ведення в текст зaкону оціночних понять). Найчастіше 

науковці зазначають про правила нормопроектування, хоча запропоновані їх 

переліки дещо різняться. За всебічністю вирізняється перелік правил, 

запропонованих О.В. Богачовою. На її думку, до основних правил 

законодавчої техніки належать: логічнa послідовність викладу; взаємозв’язок 

нормaтивних приписів, що їх поміщають у проекті; відсутність протиріч 

всередині проекту, в системі законодавства; мaксимальна компактність 

викладу норм права за умови збереження глибини і всебічності відображення 

їх змісту; ясність і чіткість, простота і доступність мови зaконопроекту; 

точність і визначеність формулювань і термінів, застосовуваних у проекті; 

скорочення до мінімуму кількості актів з того самого питaння в інтересах 

крaщого охоплення нормaтивного матеріaлу, полегшення користування ним 

[183, с. 176]; 

б) соціально-змістовна спрямованість норм закону та засоби його 

забезпечення. Науковець обґрунтовує, що серед змістовних вимог, яким 

повинен відповідати якісний закон, тобто містити соціальну адекватність, 

його норми повинні відповідати не лише формальним правилам 

нормотворчої техніки, а й містити відповідність суспільним потребам 

суспільства. Якість закону передбачає врахування соціальних цінностей, що 

визначаються інтересами людини та суспільства. Так, Г.В. Мальцев зазначає, 
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що інтереси і потреби стосуються соціального регулювання поведінки не 

тільки тому, що беруть активну участь у процесі створення норм якісного 

закону, визначають їх суттєві властивості і особливості, але і внаслідок 

безпосереднього регулятивного впливу на життєві процеси [184, с. 266]. 

Науковець доводить, що неможливо уявити дію якісної норми закону без 

підтримки і супроводження інтересів людей, у свідомості яких така норма 

виявилась пов’язаною з метою реальної поведінки. Вчений наголошує, що 

деякі інтереси і потреби не відображені у нормах закону або представлені у 

них приблизно, невдало, фрагментарно і невизначено, що призводить до  

неякісності законів,  випадків нормативного вакууму, недостатності 

офіційного нормативного матеріалу для урегулювання певної ситуації [184, с. 

267];  

в) принципи права як один із засобів нормопроектної техніки.  

В.М. Косович доводить, що принципи права, нормативно закріплені у низці 

законів України, слугують джерельною базою під час розробки проектів 

законів. Прикладом є підпункт 2 пункту 7 Методичних рекомендацій з 

підготовки та оформлення проектів законів (правила законопроектування), 

розроблених у рамках проекту Центру політико-правових реформ [185, с. 34], 

який передбачає, що за розробки законопроекту необхідно дотримуватися 

принципів відповідної галузі права.  Вчений обґрунтовує, що для створення 

якісної нормативно-правової бази в Україні необхідно досліджувати 

принципи права в Україні саме як засіб, який використовується у процесі 

нормопроектування  [185, с. 35]; 

г) формально-логічні вимоги до якості закону. Вчений доводить, що 

джерельною основою якості закону є логічний закон, що пов'язаний із 

правовим. Ним обґрунтовано, що мова йде про логіку права – як логіку життя 

права, те, що виражає закономірності його буття і функціонування, які 

розкриваються безпосередньо у правовій матерії норм закону [186, с. 212]. 

Т.В. Кашаніна зазначає, що юридична логіка – це логіка, яка діє у контексті 

соціальних умов, політики державної влади і груп людей [187, с. 47]. Т.М. 
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Москалькова пропонує наступне визначення логіки тексту закону як системи 

необхідних зв’язків між різними елементами тексту закону, що дозволяє 

сприймати його як єдине змістовне утворення [188, с. 274] Значущість 

законів логіки, доводить В.М. Косович, для створення якісних законів 

конкретизується у її завданнях, основним завданням логіки права у 

законотворчості є досягнення внутрішньої несуперечливості закону, 

зрозумілості і відповідності визначень, простоти і зручності застосування 

закону [181, с. 88];  

д) правові дефініції як засоби нормопроектувальної техніки посідають 

чільне місце та забезпечують створення якісних законів. У чинному 

законодавстві України, особливо у новостворюваному, можна виявити низку 

визначень; 

є) правові конструкції як нормативно закріплені моделі системи 

типових структурованих правових явищ, що є основою для формування 

якісних законів. 

Юридична конструкція як засіб нормотворчої техніки може забезпечувати 

створення якісних законів лише за умови відповідності певним вимогам. Так, 

Р. Ієрінг виокремлював три закони юридичної конструкції: збігу з 

позитивним матеріалом, непротиріччя та системної єдності, юридичної краси 

[189, с. 85–87]. Т.О. Доценко  доводить, що для того, щоб конструкція 

відповідала своєму призначенню, вона повинна відповідати трьом умовам – 

повноти, послідовності, простоти [190, с. 318]. Сучасними вченими 

доповнений перелік умов наступними: узгодженість, стабільність, 

відповідність потребам правового регулювання та вимогам юридичної 

техніки [191, с. 12]. На думку А.Ф. Черданцева,   юридичні конструкції 

повинні відповідати загальному стану соціального середовища, у якому вони 

реалізуються, бути визначеними, не повинні містити колізій та прогалин, 

недоцільних відтворень (дублювання) правових приписів, бути  оптимально 

конкретизованими [122, с. 236–238]; 
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ж) правові презумпції, фікції, аксіоми як самостійні засоби та важлива 

складова нормопроектної техніки. На думку К.К. Панько, застосування 

зазначених засобів можливе лише в разі дотримання певних правил. Так, 

правові презумпції застосовуються у законі у разі: а) необхідності створення 

норм для регулювання однорідних соціальних відносин, які 

характеризуються стійкими системними зв’язками та закономірностями, 

повторюваністю, тотожними формами зовнішнього прояву та єдиною 

соціальною значущістю; б) відсутності інших засобів правотворчої техніки 

для впливу на такі суспільні відносини; в) імовірнісному позитивному 

характері правового впливу на суспільні відносини у перспективі; г) 

необхідності правової економії та забезпечення гуманітарної спрямованості 

сучасного права; д) підтвердження юридичною практикою істинності 

нормативних припущень у більшості конкретних справ.  

Фікція застосовується тільки тоді, коли інші засоби і прийоми в 

досягненні законодавчої мети неефективні [123, с. 468 – 469].  

Аксіоми повинні відображатися у нормах закону лише для 

підтвердження загальноправових ідей (аксіом), у яких закладений більший 

моральний потенціал [187, с. 191]. До передумов уведення у текст закону 

правових аксіом, на думку В.М. Косовича, можливо віднести необхідність: а) 

юридичної формалізації загальновизнаних правових положень; б) 

установлення засадничих принципів права і правового регулювання; в) 

створення концептуальних, базових юридичних норм; г) забезпечення 

сталості створюваного закону в умовах політичної, економічної та соціальної 

нестабільності. Застосовуючи правові припущення у модельованих 

юридичних нормах, важливо належно їх сформулювати та викласти у тексті 

статті закону [181, с. 191]; 

з) функціональна мова закону як важливість якісного показника закону. 

На думку В.М. Косовича, професіоналізм законодавчої мови є необхідністю 

для точності, чіткості та стислості вказівок якісного закону. У наукових 

джерелах існує плюралізм точок зору, що має охоплюватись мовою прaва у 
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контексті правотворчої техніки. Та, І.І. Онищук зазначає, що технікa 

юридичного письмa –складова юридичної технології, що виступaє системою 

професійно-юридичних правил, зaсобів, прийомів і методів, які 

використовуються для забезпечення конструктивної письмової побудови та 

досконалості закону [194, с. 93]. Т.A. Васильєва до мовних засобів 

нормотворення відносить термінологію, мову тa стиль зaконопроекту [195, с. 

80–86], Д.A. Керимов, Т.М. Москaлькова виділяють мову та стиль зaкону [85, 

с. 56, 188, с. 181], Т.В. Губаєва описує словесні технології у правотворчості 

[196, с. 28]. Т.В. Кашaніна обґрунтовує  чотири групи мовних прaвил: 

загaльнолінгвістичні, термінологічні, синтaксичні, стилістичні [187, с. 237]. 

А.В. Малько вважає, що рівень зaконодавчої техніки стосується насамперед 

питань юридичної мови та термінології юридичної мови [197, с. 259–264]. 

Н.В. Aртикуца зазначає, що бaгаторівневість зaконодавчого тексту 

простежується у зaстосуванні мовних одиниць і засобів різних рівнів: 

законодавчі термiни, термінологічні словосполучення і фразеологізми, 

зaконодавчі дефініції, лексико-грамaтичні моделі, синтaксичні конструкції, 

мaкротекст, зaсоби законодaвчої стилiстики тощо [198, с. 46]. 

Отже, на нашу думку, техніко-юридичний аспект як властивість 

правової легальності закону, безпосередньо впливає на якість закону, а його 

недотримання містить причини зниження якості закону, серед яких можливо 

виокремити такі, як:  

1) плюралізм наукових підходів щодо розуміння техніко-юридичних 

вимог складання законів;  

2) відсутність чіткої нормативної регламентації нормотворчої техніки;  

3) відсутність універсалізації знань щодо застосування правил 

нормопроектування та пошуку засобів їх юридичного регулювання.  

Взаємозв’язок техніко-юридичного аспекту із якістю закону 

найяскравіше виявляється у практиці правового регулювання, а саме у абзаці 

другому пункту 1 ч. 1 ст.150 Конституції України [199, с. 2] мова йде про 

закони та інші правові акти Верховної Ради України, а ст. 91 Конституції 
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України закріплює, що Верховна Рада України приймає закони, постанови та 

інші акти [199, с. 3].  

Основними передумовами, що впливають на техніко-юридичний 

аспект якості закону є наступні:  

1) нормативний зміст закону, що має будуватися на основі 

положення про верховенство конституції;  

2) досвід попередніх законів при розробці та складанні проектів нових 

законів, що регулювали подібні суспільно-правові відносини з метою 

скорочення випадків, які необумовлені специфікою відмінностей у 

правовому регулюванні цих відносин. 

Техніко-юридична якість законів є відносно самостійним видом їх 

правової якості, має оцінний характер та є похідною мірою законодавчої 

техніки. 

На думку О.І. Ющика техніко-юридична якість закону є цілісною 

стійкою сукупністю правових властивостей закону, що характеризує ступінь 

його відповідності створеним наукою і законотворчою практикою правилам і 

прийомам законодавчої техніки [200, с.154]. 

Складність дослідження техніко-юридичного аспекту якості закону 

полягає у тому, що більшість правил і прийомів законодавчої техніки 

офіційно не затверджені у нормативних документах та їх використання 

носить творчий характер. 

У юридичній літературі обґрунтовано можливість виокремлення  

самостійних підвидів (окремих сторін) техніко-юридичної якості законів. 

Так, на думку В.В. Ігнатенко, доцільно виокремлювати:  

1) техніко-юридичну якість структуризації законів (якість композиції 

(будови) законів;  

2) техніко-юридичну якість використання логічних засобів при викладі 

текстів законів;  

3) техніко-юридичну якість використання мовних засобів при викладі 

текстів законів (лінгвістична якість законів) [31, с.10]. 
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Нормативна природа техніко-юридичних правил якості закону досить 

складна. З одного боку, вони можуть бути розцінені як наукові норми - 

пізнавальні установки, що регулюють процес створення об'єкта у різних 

формах наукового знання. Норми юридичної техніки у цьому сенсі є 

результатом відображення навколишньої дійсності, що виникає у процесі 

правотворчості [201, с. 111].   З іншого боку, це також і норми технічні (з 

відомою мірою умовності), оскільки ними визначається послідовність 

технічних операцій оформлення закону, встановлюються конкретні засоби та 

способи застосування. Правила законодавчої техніки можуть розглядатися і 

як норми-традиції, що склалися у правотворчій практиці. На думку Ю.О. 

Тихомирова, правила законодавчої техніки зазвичай дотримуються і у силу 

традиції, досвіду, доцільності [202, с.110].  

Нормативне закріплення техніко-юридичних правил, перш за все, 

спрямоване на тотожне їх застосування. Дотримання правил законодавчої 

техніки є важливим фактором підвищення якісної ефективності прийнятих 

законів. Особливо це актуально у правотворчій діяльності. Як цілісний 

єдиний документ закон повинен розроблятися відповідно до певних 

принципів. У літературі виокремлюють наступні принципи законодавчої 

техніки, яким необхідно слідувати з метою якісної підготовки та оформлення 

текстів законів: 

  - визначеність правового регулювання, що вимагає чіткості всіх 

правових 

положень і запобігання як надмірно загальних, так і занадто деталізованих 

приписів;  

- зв'язність закону загальним змістом;  

- логічна послідовність викладу норм закону; 

 - відсутність протиріч всередині закону;  

- стислість і компактність викладу нормативного матеріалу у законі; 

 - точність і визначеність формулювань і термінів, використовуваних у 

законі; 
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 - чітке розмежування різних положень і норм у законі;  

- однаковість і послідовність використання технічних прийомів 

правотворчості. 

Техніко-юридичний аспект якості закону виконує важливу роль, що 

полягає у забезпеченні прийняття якісних законів без: 

 а) дублювання норм та положень інших законів і підзаконних 

нормативних актів;  

б) порушення правил мовного викладу тексту закону;  

в) неправильного використання окремих способів та засобів 

законодавчої техніки;  

г) порушення структуризації тексту закону. 

 Під техніко-юридичною якістю законів у юридичній літературі 

розуміється стійка сукупність правових властивостей форми закону, що 

характеризує ступінь їх відповідності правилам і прийомам законодавчої 

техніки. Техніко-юридичні критерії повноти регулювання означають, що 

закон передбачає механізм дії кожної норми. Операційними визначеннями 

техніко-юридичного критерію є: а) визначеність суб’єктів; б) визначеність 

прав і обов’язків суб’єктів; в) кореспондування кожному праву обов’язку;  

г) визначеність санкцій, що застосовуються внаслідок порушення норм;  

д) урегульованість всіх питань, що виникають у ході реалізації норми права. 

При недостатньо повній регламентації відносин у законі з’являються 

прогалини, тобто розриви системних зв’язків між нормами закону, які 

тягнуть за собою виникнення ситуації, коли суб’єктивне право, закріплене 

законом, не одержує реалізації. 

Техніко-юридичні критерій конкретності регулювання забезпечується 

наступними операційними визначеннями: а) точність і конкретизація 

закріплених прав і обов’язків суб’єктів правовідносин; б) точність 

формулювання засобів їх забезпечення. 

Таким чином, техніко-юридичний аспект якості закону полягає у 

сукупності його правових властивостей щодо форми, що характеризує 
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ступінь його відповідності правилам і прийомам законодавчої техніки та 

сприяє оптимізації законотворчості та ефективності законодавства. Техніко-

юридичний аспект якості закону забезпечує подолання: 

а) прийняття законів по незначним проблемам;  

б) дублювання положень інших законів і підзаконних нормативно- 

правових актів; 

в) недотримання правил оптимального вибору форми закону та його 

найменування; 

г) довільна структуризація тексту закону;  

д) порушення правил мовного викладу; 

е) неправильне використання окремих способів та засобів 

законодавчої техніки. 

В.В. Ігнатенко розуміє техніко-юридичну якість як сукупність 

правових властивостей, які характеризують ступінь їх відповідності 

правилам і прийомам законодавчої техніки. Серед основних властивостей, 

складових техніко-юридичної якості, вчений виокремлює властивості, що 

характеризують техніко-юридичну якість структурування законів, техніко-

юридичну якість використання логічних засобів і техніко-юридичну якість 

використання мовних засобів при викладі текстів законів [31, с. 11] . 

А.Р. Парамонов піддав критиці викладену позицію В.В. Ігнатенко в 

частині визначення сукупності юридично-технічних якостей закону. На його 

думку, вимоги і правила законодавчої техніки призначені не тільки для 

забезпечення правових якостей закону, але і його політичних, соціальних і 

управлінських якостей, тому якість закону характеризують сім властивостей:  

1) функціональна придатність, тобто нормальна дія закону відповідно 

до сфери його застосування;  

2) надійність (безпека, виправдана довговічністю, можливістю 

внесення змін);  

3) правозастосовні характеристики, що містять в собі елементи 

правової і правозастосовчої якості (нормативність, системність, 
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несуперечливість, ясність, доступність, повнота регулювання, відсутність 

психологічного несприйняття;  

4) естетичність форми і викладу (відповідність вимогам сучасної 

української мови, компактність і т. п.);  

5) екологічність як неможливість настання небезпечних для 

навколишнього природного середовища впливу від застосування закону; 

 6) зручність користування законом;  

7) експлуатаційна рентабельність - доцільний рівень витрат у процесі 

застосування закону [203, с. 115 ]. 

В процесі дослідження якості закону як різновиду нормативно-

правових актів вчені-юристи обґрунтовують інший перелік його юридичних 

властивостей [204, с. 118].  Закон, будучи одним з видів нормативних 

правових актів, має всі елементами, властиві його змісту. Специфічна 

особливість змісту закону полягає у тому, що він містить переважно 

нормативні юридичні елементи-норми права. Але, на думку А.В. Міцкевича, 

загальний характер (нормативність) закону не означає того, що в законі не 

можуть міститися окремі індивідуальні чи директивні приписи - доручення 

уряду, бюджетні або планові показники, програмні положення, декларації 

[170, с. 115 ]. На нашу думку, якісний закон не повинен містити 

ненормативних положень. 

Юридичний аспект якості закону містить, перш за все, ознаки, що 

характеризують юридичну природу нормативних елементів закону, їх 

здатність виступати регуляторами суспільних відносин. Крім того, 

юридичний аспект якості закону становлять також ознаки інших юридичних 

елементів закону, які надають хоча і менше, але все ж істотний вплив на 

якість закону. 

Техніко-юридичними засобами є елементи законодавчої техніки, що 

використовуються у правотворчій діяльності для підготовки законодавчого 

тексту. До техніко-юридичних засобів в юридичній літературі відносять 

юридичні терміни, поняття, юридичні конструкції, цифровий вираз понять, 
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перерахування, застереження, примітки та ін. У юридичній літературі 

використання такого роду засобів іменується ще прийомом концептуалізації. 

Основними технічними засобами правових норм є терміни і поняття. Поняття 

права виступають головним засобом узагальнення в праві. 

Інтегративна соціально-правова характеристика якості закону містить 

два взаємопов'язані аспекти: 

 а) соціальний, що характеризує фактичний зміст закону (відповідність 

соціальним інтересам суспільства, суспільним очікуванням людей, цінностям 

і пріоритетам особистості), його соціальну адекватність; 

 б) спеціально-юридичний, що відображає якість його юридичної 

форми, або адекватність (відповідність) форми фактичному змісту закону.  

Інтегративна соціально-правова характеристика якості закону є 

сумісність останнього із стандартами, прийнятими міжнародною і 

національною правотворчою практикою, а також суспільною корисністю. У 

цьому сенсі якісний закон відрізняється легітимністю, узгодженістю з 

міжнародним і національним законодавством, здатністю при певних умовах 

до стабільної, прогнозованої та ефективної дії. 

Для законодавства характерно використання абстрактних і конкретних 

понять. При цьому історично поняття розвивалися в законодавстві від 

конкретних до все більш абстрактних. Вміле дозування такого роду понять в 

конструйованому акті - необхідна умова культури законодавця. Поєднання 

абстрактних і конкретних понять залежить від юридичної форми акта. Якщо 

у конституції, модельних законах питома вага абстрактних понять найбільш 

значна, то в законах прямої дії, які конкретизують закони, частка 

абстрактного і конкретного нормативного матеріалу виглядає інакше. 

При конструюванні правових норм використовуються точні, або певні, 

поняття і поняття оціночні. 

Таким чином, якість закону у техніко-юридичному аспекті, на нашу 

думку, є внутрішньо притаманною його формі і змісту сукупністю 

соціальних і юридичних властивостей, що обумовлюють придатність закону 
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задовольняти певні потреби як суспільства, так і окремої особистості. Якість 

закону є стійка сукупність соціальних і юридичних властивостей закону, 

тобто соціальна адекватність його установок, техніко-юридична досконалість 

їх форми і, внаслідок цього, здатність за відповідних умов середовища і 

відносин адресатів (громадян і їх об'єднань) забезпечити правомірний 

характер їх діяльності, сприяти досягненню фактичних результатів, що 

випливають з мети закону.  

3.2 Критерії якості закону у техніко-юридичному аспекті 

 

Сучасна юридична наука ставить перед собою ряд важливих завдань, 

серед яких окреме місце займає проблема критеріїв якості закону як науково 

обґрунтованого типового зразка (ідеальної моделі критеріїв якості закону), 

що має бути орієнтиром у правотворчий діяльності, де остання являє собою 

комплексний, інтегральний показник якості закону та передбачає систему 

критеріїв найбільш цінних і досконалих параметрів змісту і форми закону. А 

відповідність закону зазначеним критеріям якості є показником ефективності 

і цінності закону для суспільства. Багатоаспектна наукова позиція щодо 

якісності закону полягає у його відповідності певним критеріям якості, 

оскільки на думку М.І. Козюбри, якість закону є багатогранним поняттям, що 

базується на його критеріях [205, с. 29].  

Критерії якості закону у техніко-юридичному аспекті досліджувалися 

як частина загальнотеоретичної проблеми критеріїв якості закону 

вітчизняними вченими, серед яких П.М. Рабінович, О.М. Мельник, Н.М. 

Оніщенко,  

С.А. Скриль, та зарубіжними - В.С. Горбань, С.А. Жінкін, С.В. Поленіна,  

В.Ф. Прозоров, хоча як самостійна наукова проблема означена наукова 

категорія характеризується низкою проблемних питань та потребує 

додаткового теоретичного аналізу. 
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Метою цього підрозділу є розкриття змісту поняття критеріїв якості 

закону; виокремлення техніко-юридичних критерії його якості; дослідження 

ролі техніко – юридичного критерію в процесі підвищення ефективності та 

рівня якості закону. 

У основу дослідження означеної наукової проблеми покладається 

більш загальна проблема – характеристика критеріїв якості закону [206, с. 

489]. У наукових джерелах існує загальне розуміння поняття критеріїв якості 

закону як вимог, що акумулюють властивості закону, дотримання яких 

забезпечує його належну якість [207, с. 12]. Проблема якості закону як 

система найбільш цінних і досконалих критеріїв не залишається постійною, 

вона є динамічною і змінюється у процесі розвитку суспільних відносин, де 

критерії повинні містити ті характеристики та властивості, що найбільш цінні 

і корисні для суспільства у певний проміжок часу. 

І. Бентам висловлювався щодо вдосконалення якості закону шляхом 

врахування критеріїв якості на користь спрощення і демократизації закону. У 

роботі «Основи кримінального кодексу» вчений підкреслював, що не слід 

піклуватися про занадто математичні пропорційності і робити закон занадто 

дріб'язковим, складним і темним. Вчений доводив, що є більш висока 

гідність закону – це стислість і простота [208, с. 167]. 

В.В. Ігнатенко обґрунтовує критерії якості закону як сукупність 

істотних властивостей, що визначають здатність закону реально 

задовольняти суспільні та приватні інтереси відповідно до мети розвитку 

суспільства і держави [209, с. 98]. На думку Н.В. Мінюк, критеріями якісного 

закону, є ті його ознаки, які характеризують якість закону, а також фактори, 

що на нього впливають [46, с. 58]. Р.Ш. Сатівалдієва визначає критерії якості 

закону як ознаки, на основі яких здійснюється оцінка закону на предмет його 

відповідності певним суспільно-правовим вимогам. У ролі таких критеріїв, 

на думку вченого, є властивості якісності закону, що формуються на основі 

генерації ознак закону як багатовимірного соціально-правового явища [210, 

с. 67]. 



162 

 

Проблема критеріїв якості закону і пропозиції щодо їх визначення має 

тривалу історію становлення та розвитку. Ш. Монтеск'є ще у 1748 році 

сформулював сім критеріїв якості закону, а саме: 

a) стиль закону повинен бути простим і точним: химерні і риторичні 

пропозиції є лише відволікаючим баластом; 

б) поняття повинні бути максимально абсолютними, а не відносними, 

щоб давати якомога менше можливості для різних індивідуальних тлумачень; 

в) закон повинен обмежуватися реальним і актуальним та уникати 

метафоричного і гіпотетичного; 

г) закон не повинен бути надто субтильним, оскільки він 

розраховуються на людей середнього інтелектуального рівня; закон не 

повинен являти собою вправи з логіки, а має відповідати звичайному ходу 

думок пересічного громадянина; 

д) закон не повинен навантажувати основну норму численними 

винятками, обмеженнями і змінами;  

є) закон не повинен бути «аргументативним», надавати точні 

обґрунтування законів небезпечно, оскільки вони лише надають привід для 

суперечностей;  

ж) закон повинен бути добре продуманим і практично потрібним, не 

суперечливим основним почуттям розумності і справедливості та природі 

речей, оскільки слабкі, непотрібні і несправедливі закони здійснюють погану 

службу всій законодавчій системі і зазіхають на авторитет всієї держави [211, 

с. 198]. Таким чином, Ш. Монтеск’є вбачав основними критеріями якості 

техніко-юридичні критерії форми та змісту закону. 

У сучасній юридичній літературі обґрунтованим є розподіл критеріїв 

якості закону на дві самостійні групи: загально-соціальні та юридичні 

критерії. 

Загально-соціальні критерії якості закону визначаються як сукупність 

властивостей закону, що характеризують ступінь відповідності юридичного 
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змісту закону реальним соціальним потребам, явищам і процесам. Серед 

загально-соціальних критеріїв якості закону виокремлюють:  

а) критерій об'єктивації реально існуючих суспільних відносин, потреб 

і процесів;  

б) фінансово-матеріальний критерій (ресурсозабезпеченість, облік 

матеріальних ресурсів та ін.);  

в) економічний критерій (відображення рівня економічного розвитку, 

економічних потреб і ін.);  

г) власне соціальний критерій (видання закону з метою забезпечення 

його функції соціального компромісу, узгодження соціальних інтересів та 

ін.);  

д) культурно-цивілізаційний критерій (видання закону відповідно до 

усталених національно-культурними цінностями, нормами і, традиціями і 

ін.);  

є) політичний критерій (прийняття закону відповідно до цілями, 

завданнями, пріоритетами правової політики та ін.) [206, с.501]. 

Юридичні критерії якості закону як властивості, що визначають 

відповідність закону спеціально-юридичним вимогам (властивостями, 

ознаками), якими наділяється закон як окремий вид нормативно- 

правових актів. Науковцями (С.С. Алексєєв, М.В. Цвік,) юридичні критерії 

якості закону класифікуються на наступні підвиди:  

а) критерії якості закону як нормативного правового акта;  

б) критерії верховенства закону у системі нормативних правових актів;  

в) критерії внутрішньо системної побудови законів;  

г) техніко-юридичні критерії якості закону;  

д) критерії якісності Конституції як Основного закону держави;  

є) критерії відповідності закону праву;  

ж) критерії забезпечення гуманістичного змісту закону;  

з) критерії відповідності закону загальновизнаним нормам і принципам 

міжнародного права, міжнародними угодами;  
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і) критерії якості закону як засобу правового регулювання [172, с. 229]. 

На нашу думку, критерії якості закону – це сукупність внутрішніх 

властивостей закону, що надає йому можливості ефективно регулювати 

суспільні відносини на основі принципів міжнародного права та 

верховенства прав і свобод людини. Ми вважаємо, що критерії якості закону 

можливо поділити на дві відносно самостійні групи:  

а) абсолютні критерії якості закону (наприклад, найвища юридична 

сила, незаперечність і інші ознаки закону ми вважаємо абсолютними). 

б) відносні критерії якості закону (наприклад, пряма дія закону у 

деяких випадках буде відносним показником, оскільки у самому законі, 

наприклад, вказується на необхідність прийняття конкретних його законів, 

постанов уряду чи інших нормативно-правових актів). 

Поняття критеріїв якості у наукових джерелах пов’язується з 

розумінням рівня якості закону. Так, С.С. Алексєєв, під рівнем якості закону 

розуміє його відносну характеристику, засновану на порівнянні якості одного 

закону з якістю іншого, або з відповідною сукупністю базових, стандартних 

показників (ідеальною моделлю закону) [172, с. 229]. Деякі науковці, 

нприклад, О.Ф. Черданцев, виокремлюють три рівні якості закону: вищий, 

средньодостатній та нижчий [192, с. 29]:  

1. Вищий рівень якості закону досягається в результаті відповідності 

його стандарту якості закону, тобто коли останній не містить помилок 

(прогалин, суперечностей тощо); він найбільш повно і адекватно регулює 

потреби і інтереси, оптимально регулює суспільні відносини, одночасно 

стабільний і динамічний, максимально ефективний для окремих осіб, їх 

колективів та організацій, суспільства у цілому, дозволяє досягти у 

найрізноманітніших соціально-правових ситуаціях найвищого корисного 

ефекту. 

2. Середньодостатнім, вчені вважають такий рівень якості закону, за 

якого закон характеризується певними неточностями змісту та форми, але у 
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конкретних соціально-економічних, політичних, національних та інших 

умовах забезпечує достатнє регулювання суспільних відносин. 

3. Низький рівень якості закону означає наявність у законі суттєвих 

прогалин і суперечностей як у його змісті, так і у формі, що призводить до 

низької ефективності впливу на суспільні відносини [192, с.12]. 

У наукових джерелах ми зустрічаємо науковий плюралізм поглядів 

щодо критеріїв якості закону та визначення цієї проблеми через поняття 

ефективність закону. Так, С.А. Жинкін досліджує якість закону через 

розуміння  ефективності як норм закону, так і законодавства та виокремлює 

наступні аспекти: духовний, телеологічний, утилітарний, ціннісний, 

конфліктний, діяльнісний, психологічний, антропологічний [212, с. 61-62]. 

В.С. Горбань, розмірковуючи над проблемою визначення критеріїв якості та 

ефективності закону, вказує, що цей термін можливо дослідити тільки 

шляхом встановлення таких його суттєвих ознак і характеристик, як 

істинність та достовірність [213, с.144-158], хоча науковець і вказує на їх 

відносність.  

На думку В.М. Косовича, визначальним критерієм якості закону є 

рівень забезпечення прав і свобод людини і громадянина, що гарантується 

Конституцією України [181, с.144-158]. Вчений виокремлює три рівні якості 

закону:  

- загальнодержавний, зумовлений необхідністю виконання державою її 

основних функцій та залежить від здатності юридичних норм забезпечувати 

цілі держави; 

 - спеціальний, що стосується певних категорій суб’єктів права та 

визначається рівнем відповідності закону аксіологічним установкам цих 

суб’єктів; 

 - індивідуальний, пов’язаний із персоніфікованим суб’єктом у 

конкретних правовідносинах, що виникають на основі закону (наприклад, 

Податковий кодекс України, прийнятий з метою забезпечення економічних 

функцій держави і загалом зорієнтований на предмет дотримання вимог 
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нормопроектувальної техніки, а головне, на думку українських урядовців, 

здатний належно виконати основне своє завдання - наповнити державний 

бюджет, цей правовий акт можна вважати якісним. З точки зору платників 

податків, судячи з їх супротиву прийняттю «податкової конституції» - ні. Для 

конкретного ж громадянина, який є суб’єктом оподаткування і якого 

притягують до відповідальності за невиконання норм податкового закону, 

цей документ не те що неякісний - такий, що взагалі не має права на 

існування [181, с.156] 

В.М. Косович обґрунтовує ідею, що основний критерій якості закону 

полягає у відповідності останнього інтересам та потребам більшості 

громадян держави [181, с.147], а досягнення цієї відповідності, на думку 

науковця, є визначальною вимого, що постає перед законодавцями. В.М. 

Косович обґрунтовує, що елемент нормотворчої техніки визначає змістовну 

складову закону, а інші засоби нормотворчої техніки сприяють юридичній 

досконалості закону та створюють підґрунтя його належної реалізації та 

застосування [181, с.176]. 

В.М. Косович підкреслює, що оптимальне використання всього 

арсеналу нормопроектних засобів є визначальною передумовою створення 

якісних законів. Науковець обґрунтовує якість закону як рівень його техніко-

юридичної досконалості, що забезпечує здатність регулювати суспільні 

відносини в інтересах більшості суспільства. Однак, вчений зауважує, що 

засоби нормотворчої техніки як визначальний чинник створення якісного 

законодавства України інколи є більшою мірою ідеальними аніж реальними 

[181, с. 213]. В.М. Косович аргументує, що якісність закону залежить не 

лише від дотримання зазначених критеріїв якості, оскільки, це є лише 

початком, першою стадією технології створення закону, а розгляд, прийняття 

і оприлюднення закону становлять найбільші проблеми досягнення якості 

закону [181, с. 121]. Науковець наголошує: невідомо що має визначальний 

характер - інструментарій техніко-юридичних критеріїв чи суб’єктивний 

характер правотворчої, насамперед законодавчої процедури - нормотворчої 
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технології. Дотримання вимог нормотворчої технології - вагомий фактор у 

створенні якісного нормативно-правового акта [181, с. 289].  

Таким чином, на нашу думку, визначальною передумовою формування 

якісного закону на Україні є дотримання системи техніко-юридичних вимог 

прийняття закону, а рівень якості закону встановлюється за допомогою 

різноманітних критеріїв, серед яких техніко-юридичній критерій посідає 

важливе місце. 

Проблема критеріїв якості закону у техніко-юридичному аспекті є 

однією з найактуальніших та найскладніших у сучасній теорії права, 

оскільки:  

- по-перше, норми закону повинні бути сформульовані дуже чітко;   

- по-друге, закон повинен бути логічно пов'язаним з іншими 

нормативно-правовими актами, у системі яких він діє або буде діяти.  

Техніко-юридичний критерій якості закону як один з особливо 

актуальних критеріїв в умовах постійного зростання кількості законодавчих 

актів та розширення сфери правового регулювання є будовою якісного 

закону.  

У юридичній науці розгорнулась гостра дискусія щодо складу техніко-

юридичного критерію якості закону, яка породжує декілька протилежних 

підходів. Одні автори дотримуються формального напрямку, вважаючи, що 

техніко-юридичний критерій якості закону пов’язується тільки з правилами 

зовнішнього оформлення закону (А.А. Деревнін). Інші, розвиваючи 

змістовний напрямок, наголошують на відповідності означеного критерію як 

за формою, так і за змістом закону  (А.Б. Венгеров).  

На думку О.Ю. Царьова до техніко-юридичних критеріїв якості закону 

належать: 

 а) досконалість структури і форми закону;  

б) доступність і оглядовість нормативного матеріалу;  

в) відповідність норм закону намірам законодавця;  
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г) повне та всебічне врегулювання відносин, які є предметом закону 

[214, с. 49]. На думку М.Л. Давидової, значний рівень техніко-юридичних 

критеріїв має забезпечити простоту та практичність норм закону, високу 

якість правових норм закону [204, с. 18]. О.Ф. Черданцев вважає, що метою 

техніко-юридичних критеріїв є досягнення ясності, простоти, чіткості, 

стислості, уніфікації юридичних документів і, взагалі, раціоналізація 

юридичної діяльності [215, с. 37]. На думку В.М. Косовича, правова 

характеристика якості закону містить як правовий характер змісту закону, 

так і його відповідність певним техніко-юридичним критеріям [181, с. 209].  

Я.М. Колоколов стверджує, що основна мета критеріїв якості закону у 

техніко-юридичному аспекті, у раціоналізації правотворчого процесу та 

досягнення позитивного результату щодо чіткості, ясності, зрозумілості, 

невигадливості, стислості, простоти зумовленої стандартності, 

стереотипності та однаковості (уніфікованості) закону [216, с. 87]. 

Особливо значущим у наукових джерелах є дослідження означеної 

категорії В.В. Ігнатенко, який запропонував основні критерії техніко-

юридичної якості структури законів. На думку вченого, для законотворчої 

оцінки техніко-юридичної якості структури закону велике значення має 

створення науково-обґрунтованих критеріїв такої оцінки [209, с. 76-89]. 

Науковець запропонував наступні основні техніко-юридичні критерії якості 

структури законів:  

1) критерій правової однорідності структурного підрозділу закону. У 

юридичній літературі зверталася увага на те, що першою умовою, що 

перетворює неорганізовану сукупність на окрему систему (або підсистему), є 

те, що складові її норми належать до однорідного наочного середовища, 

відображають і впливають на одні і ті ж відносини.
 
Ознака цього критерію 

полягає у тому, що  склад відповідного структурного підрозділу закону 

повинен містити однорідні правові розпорядження. 
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При оцінці якості структури закону на основі критерію правової 

однорідності його структурних підрозділів необхідно враховувати, що 

правова однорідність полягає у: 

- єдиному предметі регулювання відповідного структурного підрозділу 

і правових розпоряджень, що містяться у ньому;  

- є одним рівнем узагальнення правових явищ як самим структурним 

підрозділом закону, так і окремими правовими розпорядженнями, що 

містяться у підрозділі. 

Вчений обґрунтовує, що недоцільно поєднувати у одному 

структурному підрозділі закону правові розпорядження з різним предметом 

регулювання. На думку В.В. Ігнатенко, небажано: 

а) розміщення в одному і тому ж структурному підрозділі закону 

матеріальних і процесуальних правових розпоряджень; 

б) включення в один і той же структурний підрозділ закону 

матеріальних або процесуальних правових розпоряджень з різним предметом 

регулювання; 

в) не слід абсолютизувати і додавати імперативний характер вимоги 

однорідності правових розпоряджень, що містяться у одному або іншому 

структурному підрозділі закону[209, с. 90]; 

2) критерій композиції структурних підрозділів закону за принципом 

від загального - до приватного. На думку вченого, розташування правових 

розпоряджень у структурних підрозділах закону у послідовності від 

загального - до приватного є універсальною техніко-юридичною вимогою. 

Якщо в законі виокремлюються загальна і особлива частини, то на першому 

місці у структурі цього закону завжди розташовуватиметься загальна 

частина. В.В. Ігнатенко обґрунтовує, що у структурному підрозділі закону, 

присвяченому окремому інституту законодавства, спочатку слідують 

розпорядження більш загального плану, і лише за ними розташовуються 

спеціальні розпорядження. Логічність цього, на думку вченого, полягає у 

будові правового інституту [209, с. 92].  
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І.А. Семенов обґрунтовує ідею про те, що якісна будова норми закону 

здійснюється за одним принципом - загальні за об'ємом дії норми 

функціонально пов'язані з кожною спеціальною нормою, а всі спеціальні 

норми об'єднані загальними нормами у єдине ціле - правовий інститут. 

Логіка структурно-функціональних зв'язків норм у правовому інституті і 

диктує логіку композиції нормативно-правового матеріалу у відповідних 

структурних підрозділах галузі законодавства і в окремих законах, що 

особливо кодифікують [217, с.86]; 

3) критерій об'ємної збалансованості структурних підрозділів закону. 

Основою цього критерію є техніко-юридичне правило одноманітного підходу 

до об'ємної композиції збільшення структурних підрозділів закону. 

Порушення правила об'ємної збалансованості структурних підрозділів закону 

призводить до порушення якості і інших нормативно-правових актів, 

прийнятих на підставі цього закону; 

4) критерій єдиної рубрикації однотипних структурних підрозділів 

закону. При оцінці техніко-юридичної якості структури закону на предмет 

відповідності цьому критерію з'ясовується таке питання як одноманітність 

підходу законодавця до позначення рубриками однотипних структурних 

підрозділів законів чи ні. На думку Ю.О. Тихомирова, правило єдиної 

рубрикації однотипних структурних підрозділів законів має не лише велике 

техніко-юридичне, а й правозастосовче значення. Поділ на рубрики, їх 

найменування допомагають глибше з'ясувати нормативні розпорядження, 

визначати зв'язки між ними. Рубрикація спрощує користування законом, його 

систематизацію, створення посилань, допомагає швидко орієнтуватися в 

нормативному матеріалі, покращує внутрішню побудову акту [218, с. 178]. 

На нашу думку, складність оцінки якості структури закону за цим критерієм 

пов’язана із несталою та суперечливою практикою використання рубрик в 

українському законодавстві, а в деяких випадках порушується і внутрішня 

логіка єдиної рубрикації структурного підрозділу закону; 

           5) критерій відповідності найменування і предмету регулювання 
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структурних підрозділів закону. Найменування структурних підрозділів 

закону повинно точно відображати предмет його регулювання. Відступи від 

цього правила ускладнюють: по-перше, засвоєння змісту правових 

розпоряджень закону, а по-друге, ускладнюють орієнтування пошуку тих або 

інших розпоряджень закону.  

               В.В. Ігнатенко доводить, що таке техніко-юридичне правило є не 

тільки вимогою правової культури законотворчості, але і має певне 

правозастосовче значення [209, с. 109]. Порушення цього критерію якості 

призводить до: 

- по-перше, внесення змін і доповнень до законів, коли змінюється зміст 

статей, а їх заголовки залишаються тими же самими;  

- по-друге, недооцінкою законодавцем цього техніко-юридичного 

правила. 

Отже, на нашу думку, техніко-юридичні критерії якості закону 

відображають його відповідність стандартам та правилам законодавчої 

техніки. У зв’язку із цим, ми вважаємо за необхідне конкретизувати наше 

дослідження на таких критеріях як: 

- якість структури закону:  

по-перше, закон повинен володіти мінімально необхідним набором 

реквізитів, які дозволяють ідентифікувати його у правовому масиві, а саме – 

тип закону, заголовок, дата і його номер, найменування органу влади, а 

також прізвища та посади уповноваженої особи, яка підписує закон; 

по-друге, дотримання структури і порядку викладу нормативного 

матеріалу, а саме: преамбули та статей закону, що містять: а) дефініції;  

б) визначають предмет правового регулювання; в) закріплюють принципи;  

г) порядок застосування до регульованих відносин певного законодавства; д) 

обмежують дію закону у просторі, у часі, по колу осіб; е) формують 

структуровані нормативні блоки; ж) встановлюють відповідальність за 

порушення положень закону; з) фіксують порядок вирішення спорів; і) 

визначають порядок вступу закону в силу; к) визнають такими, що втратили 
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чинність раніше прийняті нормативні акти; л) зобов'язують органи влади 

привести свої нормативні акти у відповідність з новим законом; м) 

регулюють перехідні положення.  

- лінгвістична якість закону яка полягає у сукупності таких 

критеріїв як:  

а) критерій стислості, що забезпечує викладення тексту норм закону у 

максимально стислому, економному використанні мови. Мета критерію 

стислості – забезпечити зосередження уваги суб’єкта на сутності закону, не 

повторювати малоінформативні словосполучення; 

    б) критерій ясності, що забезпечує використання загальновідомих 

термінів у нормах закону; 

    в) критерій точності, що забезпечує застосування однозначних 

термінів у нормах закону; 

      г) критерій зрозумілості полягає у застосуванні зрозумілих мовних та 

логічних конструкцій; 

    д) критерій простоти, передбачає відсутність у тексті закону 

громіздких конструкцій і зловживань дієприкметниковими зворотами, 

містить прямий порядок слів. Простота тексту закону охоплює чистоту мови, 

відсутність діалектизмів, жаргонізмів, плеоназмів, слів-паразитів тощо. 

    є) критерій ефективності полягає у дієвості норм закону, націленості 

на визначений результат; 

- якість відповідності формального та оціночного у нормах закону. 

Характеризує здатність норм закону бути регулятором конкретного кола 

суспільно-правових відносин, містити правило, стандарт певної поведінки 

(дію або умову виконання) суб'єктами правовідносин. Містити оціночні 

норми права як особливу форму закріплення загальнообов’язкових правил 

поведінки; 

Означена наукова проблема містить велике практичне значення, так  

23 березня 2018 року програмою USAID РАДА було проведено 

парламентську дискусію на тему: «Шляхи підвищення якості законодавчого 
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процесу. Чи потрібен закон «Про закони і законодавчу діяльність?» [219, с. 

11]. Серед питань обговорення було виокремлено питання техніко-

юридичного аспекту критеріїв якості закону, серед яких було визначено 

критерій принципів роботи законодавчого трикутника влади (народні 

депутати, Кабінет Міністрів України, Президент) як одного з критеріїв 

техніко-юридичної якості законів. Означений критерій, на думку практиків, 

вміщує принципи взаємодії для суб’єктів законодавчої ініціативи у контексті 

написання закону як інструмента державної політики та полягає у:  

- принципі системності, що передбачає врахування об’єктивних 

факторів щодо впровадження державної політики при написанні 

законопроекту всіма суб’єктами законодавчої ініціативи в процесі 

вироблення державного рішення. Наприклад, якщо народний депутат подає 

законопроект до парламенту, що торкається повноважень уряду, то на етапі 

нормопроектування обов’язково необхідно врахувати, чи кореспондується 

цей законопроект з Програмою діяльності уряду? Який стан поточної 

політики щодо даного предмету регулювання?, тощо; 

- принципі фільтру, що передбачає необхідність вміщення у законі 

механізмів взаємодії суб’єктів законодавчої ініціативи у законодавчому 

процесі у контексті системи фільтрування неякісних законопроектів; 

- принцип балансу, що передбачає залучення парламенту, глави 

держави та уряду до законотворчого і законодавчого процесів у відповідності 

до визначених повноважень в системі стримування і противаг. Наприклад, 

Закон України «Про закони та законодавчу діяльність» має збалансувати 

роль глави держави у законодавчому процесі, а саме прописати положення, 

які б:  

1) зобов’язували Президента України чітко формулювати підстави та 

необхідність віднесення визначених ним законопроектів як невідкладних;  

2) унормували, що Президент може визначати невідкладними лише 

законопроекти, які він подав; 
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3) унормували, що Президент може визначати невідкладними 

законопроекти на будь-якій стадії законодавчого процесу [219, с. 11].  

           У  наукових джерелах існує дискусія щодо виокремлення як техніко-

юридичного критерію якості закону концепції закону. В.М. Баранов 

обґрунтовує концепцію закону як автономний прийом законодавчої техніки, 

що являє собою спеціально підготовлену науково-практичну прогнозовану 

інформацію, що містить певну економічно виправдану системну трактування 

юридично значимої діяльності, механізм її правового опосередкування та  

реалізації, яка виступає розгорнутим обґрунтуванням необхідності 

підготовки та прийняття конкретного закону [161, с. 26].  А.Ю. Царьов 

концепцію закону аргументує як задум законодавця відносно наявної 

суспільно-значущої проблеми. Цей задум містить мету закону, рішення 

відповідної вагомої суспільно-правової проблеми, а також обґрунтовані 

способи досягнення, означеної у законі мети, відповідні законодавчі рішення 

(встановлення прав, обов'язків, заборон, затвердження бюджетних витрат, 

установа державних інститутів та ін.) [214, с. 47].  

         Структурна побудова концепції закону повинна містити наступні 

компоненти:  необхідність преамбули прийнятого закону; обсяг преамбули, 

якщо вона необхідна; понятійний апарат майбутнього закону; короткий опис 

частин, розділів і глав законопроекту; предмет правового регулювання; 

методи правового регулювання; визначення місця майбутнього закону у 

системі чинного законодавства; відповідність законопроекту конституції, 

іншим законам, міжнародним правовим актам; перелік нормативних актів, 

що підлягають скасуванню або зміні у зв'язку із прийняттям цього закону; 

передбачуваний термін набрання законом чинності [214, с. 48].  

Д.В. Чухвічев вважає, що у концепції законопроекту в обов'язковому 

порядку повинні бути визначені:  

а) предмет правового регулювання;  

б) основна ідея законопроекту, причини його прийняття, мета, 

пріоритети здійснюваного їм правового регулювання;  
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в) принципи, що визначають зміст та майбутню дію створюваного 

закону;  

г) коло осіб, які підпадають під дію майбутнього закону;  

д) місце майбутнього законодавчого тексту в системі чинного 

законодавства;  

є) загальна характеристика і оцінка стану правового регулювання 

відповідних суспільно-правових відносин; 

ж) аналіз вітчизняної історії правового регулювання відповідних 

суспільних відносин і іноземної законодавчої практики у цій галузі; 

з) аналіз соціально-економічних, політичних та інших наслідків 

реалізації майбутнього закону; 

і) обґрунтування його фінансово-економічної можливості виконання та 

доцільності;  

к) приблизний зміст майбутнього законодавчого акту, його структура, 

основні логічно-сенсові елементи [94, с. 302]. 

А.Ю. Царьов до структурних елементів концепції закону відносить: 

найменування концепції; автор (автори) концепції; преамбула; змістовна 

частина (мета закону і способи її досягнення) [214, с. 50]. 

Важливим у теоретичному плані є дослідження Е.В. Сирих щодо 

можливості виокремлення серед техніко-юридичних критеріїв якості закону 

логічного аспекту якості закону, який на думку вченого може виступати як 

його ознака, його  логічна правильність. У логіці, обґрунтовує науковець, 

міститься правильність розуміння відповідності закону правилам формальної 

логіки, тому логічна правильність як критерій якості закону, наголошує Е.В. 

Сирих, слід розуміти як відповідність змісту закону правилами і законами 

логіки [175, с. 176]. Розумова діяльність законодавця, спрямована на 

створення логічно цілісного і несуперечливого закону, адекватного існуючим 

суспільним відносинам і закономірностям розвитку, як і будь-яка інша 

розумова діяльність, досягає позитивних результатів за однієї неодмінної 



176 

 

умови - логічної правильності, що досягається дотриманням і творчим 

застосуванням законів, правил і методів логіки, до яких науковець відносить:  

1) закони логіки (тотожності, суперечності, виключеного третього і 

достатньої підстави); 

2) правила розумової діяльності у процесі оперування такими 

формами мислення як поняття, судження і умовиводи; 

3) методи логіки (індукція, дедукція, аналіз, синтез, порівняння, 

абстрагування та ін.) [175, с. 132]. 

Закони, правила та методи логіки є підсумком узагальнення всієї 

багатовікової розумової діяльності людини і їх дотримання є необхідною 

умовою отримання достовірних істинних знань. М.І. Козюбра зауважує, що 

якщо  передумови законотворців вірні і якщо вони правильно 

застосовуватимуть до них закони мислення, то результат повинен 

відповідати дійсності [205, с. 54]. Специфіка логічного критерію якості 

закону, зазначає Є.В. Сирих, виражається, перш за все, у тому, що в законі 

відсутня така форма мислення як умовивід [175, с. 54].  

           Логічні правила стосуються також для точного визначення предмета 

правового регулювання. Закон не повинен бути суперечливим, містити 

колізії та прогалини. Зазначені логічні правила як техніко-юридичний 

критерій якості закону стосуються як змісту, так і форми закону [220, с. 27]. 

Логічні критерії якості закону забезпечують несуперечності закону, його 

тотожність. Враховуючи означений критерій законодавець зобов’язаний при 

складанні законопроекту дотримуватися таких логічних правил як: 

              а) несуперечливість положень (положення закону не повинні 

суперечити одне одному, а також положенням інших законів;  

              б) уникнення зміни понять;  

              в) логічна послідовність при викладі нормативного матеріалу 

передбачає логічне розташування розділів, глав, норм закону, що забезпечує 

логічне структурування закону. Структуровані правила стосуються 

правильної побудови структури закону, якими є: логічний виклад елементів 
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структури закону: преамбули, частин, розділів, підрозділів, глав, параграфів, 

статей, пунктів статті, підпунктів, абзаців. Компонентами структури закону є 

також примітки, виноски, пояснення термінів. Зазначені компоненти, хоча і 

не є обов'язковими, все ж застосовуються на практиці та виконують важливу 

техніко-юридичну роль закону. 

             Означений техніко-юридичний критерій якості закону забезпечує 

несуперечність як у тексті закону, так і у системі законодавства та у системі 

права у цілому. Наприклад, у багатьох законах спочатку міститься пояснення 

термінів. Як зазначає А.І. Козулін, якщо той чи інший термін може виявитися 

незрозумілим для адресатів правових норм, тлумачитися по-різному, то у 

тексті закону має бути однозначно інтерпретовано його зміст [221, с. 76]. 

Отже, критерії якості закону у техніко-юридичному аспекті 

здійснюють важливу роль у створенні якісного закону щодо сукупності 

необхідних властивостей, ознак, притаманних закону як ефективного 

регулятора суспільних відносин, який містить нормативні правові приписи, 

що дозволяють досягти оптимальних позитивних результатів у різних сферах 

життєдіяльності суспільства. Якість закону складається з двох головних 

критеріїв, спрямованих на здійснення прогностичної і превентивної функцій 

(попередження можливих дефектів закону ще на етапі проектування). Серед 

техніко-юридичних критеріїв якості закону, на нашу думку, необхідно 

виокремити:  

а) юридично-лінгвістичний критерій, що відповідає за мовну, 

стилістичну якість закону при дотриманні мовних та стилістичних правил 

юридичної техніки;  

б) юридично-логічний критерій як результат дотримання логічних 

правил складання тексту закону;  

в) критерій якості внутрішньої будови, що полягає у дотриманні норм 

та правил структури закону;  

г) критерій дотримання правил зовнішнього оформлення закону. 
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3.3 Помилки у застосуванні мовних правил формування 

законодавчих текстів і шляхи їх подолання 

 

Навряд чи можливо назвати будь-яку іншу сферу суспільної діяльності, 

наголошував Д.А. Керімов, де невірно вжите слово, неправильно побудована 

фраза здатні спричинити тяжкі наслідки, не інакше як у сфері 

правотворчості, при розробці законодавчих текстів [85, с. 87]. Головним 

вектором законотворчих зусиль науковців та практиків різних країн є 

застосування ясної мови закону, зрозумілої та доступної для пересічного 

користувача, оскільки закони мають вплив на прийняття рішень і регулюють 

поведінку у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Сучасні вчені 

наголошують, що природною метою демократичного суспільства є 

забезпечення відкритості і зрозумілості рішень державної влади, а також 

гарантування підготовки законів у такий спосіб, щоб вони задовольняли 

потреби всіх учасників, які підпадають під регулювання нормами останнього 

[222, с. 90]. На тлі євроінтеграційних процесів та інтенсифікації міжнародної 

правової співпраці чітко простежуються помилки у застосуванні мовних 

правил розробки законодавчих текстів.  

Питання мовних правил розробки законодавчих текстів привертало 

увагу теоретиків права впродовж тривалого часу. Дослідження цієї 

проблематики здійснювали такі сучасні вітчизняні вчені, як Н. Артикуца, І. 

Биля, В. Головченка, Ж. Дзейко, А. Іванова, В. Ковальский, О. Копиленко, П. 

Рабінович, М. Хавронюк, Г. Шмельова. Серед сучасних зарубіжних 

науковців означена проблема була предметом наукового аналізу у працях В. 

Баранова, Н. Власенка, В. Краббе, Д. Керимова, А. Нашиц, А. Піголкіна, В. 

Сирих, Ю. Тихомирова. Але сучасна теорія права потребує виокремлення 

помилок у застосуванні мовних правил підготовки законодавчих текстів у 

окрему наукову проблему.  

Метою цього підрозділу є:  
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- виокремлення основних мовних правил формування законодавчих 

текстів; 

- з’ясування основних помилок у їх застосуванні; 

- обґрунтування основних шляхів подолання помилок у застосуванні 

мовних правил формуваня законодавчих актів.  

Тексти законів являють собою правовий феномен, у процесі створення 

якого законодавець відходить від правил побутової мови, обумовлених його 

функціонуванням у законодавчій сфері. Юридизація текстів законів 

зумовлена системою сформованих і закріплених у юридичній практиці 

правил законодавчої техніки, тенденцією до спрощення, схематизації 

природної мови, а також потребами законотворчої практики, що полегшують 

процес комунікації у законодавчій сфері.  

Г. Гегель вважав, що суб’єкти права зобов’язані поводити себе у певній 

відповідності з нормами закону, у суворо встановлених межах. Філософ 

доводив, що тексти законів - це стиль суворих приписів, вимог, наказів щодо 

виконання законом встановлених правил. Вчений наголошував, що у 

директивності стилю закону втілена його офіційність, що закріплює 

суверенну волю держави, а сформульовані законодавцем правові правила 

поведінки – офіційні, оскільки обов’язкові для всіх, приймаються вищим 

державним органом, підписуються офіційною особою, публікуються у 

спеціальних виданнях та не можуть бути ким-небудь (за винятком самого 

законодавця) змінені чи скасовані або ж визнані неконституційними (за 

винятком органу конституційної юрисдикції) [4, с. 1]. 

Законодавчий текст – одна з найважливіших форм існування права, 

оскільки він є документально-текстовим проявом права. Текстову 

особливість закону як своєрідний мовний вираз можливо віднести до 

правової лінгвістики. Це поняття є найважливішим елементом юридичної та 

законодавчої техніки, що являє собою сукупність правил законодавчого 

стилю, використання слів як основних одиниць правової мови, а також 
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правових штампів і кліше (усталених словосполучень), нормативних речень, 

правових абревіатур і законодавчої графіки. 

І.І. Онищук зазначає, що склад законодавчих текстів – це складова 

юридичної технології, що виступає системою професійно-юридичних 

правил, засобів, прийомів і методів, які використовуються для забезпечення 

конструктивної письмової побудови та досконалості законів [162, с. 87].  

Т.А. Васильєва до мовних засобів нормотворення відносить термінологію, 

мову та стиль законопроекту [195, с. 80–86]. Д.А. Керимов, Т.М. 

Москалькова виокремлюють мову та стиль закону [85, с. 56]. Т.В. Губаєва 

досліджує словесні технології у правотворчості [196, с. 28]. Т.В. Кашаніна 

пропонує виокремлювати чотири групи мовних правил: загальнолінгвістичні, 

термінологічні, синтаксичні, стилістичні [187, с. 137]. Існує також 

справедлива думка, що рівень законодавчої техніки стосується насамперед 

питань юридичної мови та термінології юридичної мови [84, с. 159-164]. 

Н.В. Артикуца зазначає, що багаторівневість законодавчого тексту 

простежується у застосуванні мовних одиниць і засобів різних рівнів: 

законодавчі терміни, термінологічні словосполучення і фразеологізми, 

законодавчі дефініції, лексико-граматичні моделі, синтаксичні конструкції, 

макротекст, засоби законодавчої стилістики тощо [198, с. 46]. Водночас 

необхідно констатувати, що відсутність єдиного підходу до розуміння 

мовних правил на науковому рівні є причиною розбіжностей на рівні 

нормопроектувальних правил. Своєрідним еталоном для розробників 

проектів «мовних законів» є три нормативні акти, а саме: 

- «Методичні рекомендації щодо розроблення проектів законів та 

дотримання вимог нормопроектної техніки» [133, с. 6], схвалені постановою 

колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000р. No 41, у яких окремим 

пунктом виокремлені вимоги до мови і термінології законопроекту; 

 - «Правила підготовки проектів Кабінету Міністрів України», 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 р. No 
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870 [223, с. 4], що містить вимоги щодо термінології та стилю і викладу 

нормативних текстів;  

Отже, відсутність єдності та колізійності норм, що регулюють 

застосування мовних правил підготовки законодавчих текстів призводить до 

помилок у законодавчих текстах.  

Сучасна наукова література характеризується плюралізмом підходів до 

вирішення проблем застосування мовних правил складання законодавчих 

текстів, які на нашу думку, можливо поділити на дві великі групи.  

1. З точки зору логіки підготовки тексту закону, під якою вчені 

розуміють знакову систему, що є засобом вираження волі законодавця. 

Вчення про мову як знакову систему розробляли видатні філософи, логіки, 

мовознавці (лінгвісти) впродовж тривалого історичного періоду. У XX 

столітті сформувалася особлива наука (теорія) про знаки та мову як знакову 

систему – семіотика, засновниками якої вважають американських учених Ч. 

Пірса і Ч. Морріса. Основним терміном у семіотиці є знак як певний 

емпіричний об’єкт, що сприймається на чуттєвому рівні та є представником 

іншого об’єкта та використовується для того, щоб вказати на нього. Знак 

позначає не лише об’єкт (предмет, явище, процес, дію, подію), а й окремі 

властивості об’єктів і відносин між ними [224, с. 10].  

Логічний аналіз законодавчих текстів як знакової системи мовних 

виразів здійснюють на рівні семантики, синтаксису, прагматики. Семантика 

як особлива теорія (складова частина семіотики), що аналізує мову 

законодавчого тексту у двох напрямах: відношення мовних виразів (слів) до 

предметів, які вони позначають, і зміст мовних виразів. Синтаксис вивчає 

граматичну будову словосполучень та речень у текстах закону. Прагматика 

відповідає за тлумачення контексту закону у його зміст. 

До науковців – прихильників цієї точки зору належать Н. Присяжнюк,  

М. Власенко, Д. Керімов. Н. Присяжнюк вказує на проблеми логіки 

складання законодавчого тексту як головної проблеми здійснення помилок та 

обґрунтовує ознаки законодавчого тексту, якими останній повинен бути 



182 

 

наділений, а саме: а) точність; б) стислість; в) впливовість, г) логічна 

послідовність; д) лінійність викладу тексту, є) точність і ясність, ж) 

абстрактність та об’єктивність викладу [225, с. 9].  

М. Власенко пропонує класифікувати структуру властивостей 

законодавчої мови і стилю, що нівелює помилки законодавчого тексту 

наступним чином: 

- спільні властивості: а) відсутність експресивності; б) зв’язність і 

послідовність, точність і ясність; в) простота викладу, лаконічність і 

компактність;  

- спеціально-юридичні властивості: а) зобов’язально-розпорядчий;  

б) констатаційно-розпорядчий; 

- самостійні властивості: а) мовна стандартизованість; б) 

композиційність (графічність) [226, с. 6-10]. 

Д.А. Керімов виокремлює властивості законодавчої мови, серед яких:  

логічна послідовність викладу змісту закону; суворе дотримання 

професійного стилю; простота, зрозумілість, доступність широким верствам 

населення; дотримання правил граматики і синтаксису; повнота, цілісність, 

логічна завершеність; директивність та офіційність; спокійний, витриманий 

стиль викладу; економічність та раціональність; умотивованість та 

формальна визначеність; однозначність, точність та чіткість викладу змісту 

правових приписів; ясність і доступність населенню; використання 

спеціальних термінів та висловів, спеціальних зворотів; точність та 

лаконічність [85, с. 55-70]. 

Основою логіки складання законодавчого тексту вчені вбачають у 

вимозі простоти, де операційним визначенням цього критерію є відповідність 

тексту закону «мові закону», що означає наступне:  

- текст закону викладається державною мовою; 

- текст закону викладається універсальним офіційним стилем, що є 

характерним для всіх законів;  
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- суспільно-правові відносини, що регулюються законом, викладаються 

переважно у теперішньому часі від третьої особи (наприклад, здійснює, 

направляє, підписує), в активному, а не пасивному стані, оскільки 

використання останнього може бути причиною неточності норми 

(наприклад, який саме є суб'єктом передбачуваних дій);  

- текст закону не містить слів і виразів, які можуть бути зрозумілі 

неправильно, а саме: а) застарілих; б) жаргонних; в) вузькопрофесійних;  

г) розмовних; д) образних; є) пестливих і зменшувальних. 

Наприклад, ст. 139 Господарського Кодексу України  [227] містить 

скорочену структуру висловлювання, а саме «майно суб'єктів 

господарювання може бути зaкріплено в іншому праві відпoвідно до умов 

договору з влaсником майна». У цьому прикладі відсутні двa компoненти 

пропoзитивної структури речення – потенційний додaток (закріпленo за 

ким?) та чaстина обставинного комплексу (закріплено яким чином? на 

підставі іншoго права). Якщo пропущену частину oбстaвинного комплексу 

мoжливо зрозуміти зі змісту речення, то дoдаток – лише з невеликою дoлею 

вірогідності (закріпленo за ким? за ними – суб’єктами госпoдарювання), щo 

дає підстави для варіативності тлумачення тексту нормативно-правового 

акту. Лoгіка складання тексту цього закону простежується на етапі побудови 

структури висловлювання норми закону, що, у цьому випадку, є 

поверхневою, і призводить до зазначених помилок. Іншим прикладом є 

стаття 108 Цивільного кодексу України «у разі перетворення до нової 

юридичної особи переходять усе мaйно, усі прaва та обов’язки попередньої 

юридичної особи». У цьому випaдку недоречно вжитий термін 

«перетворення» викликaє логічно-тлумачні запитання, адже залишається 

невідомим, що саме і на що перетворюється [149].  

Отже, правила логіки у текстах закону складають основу законодавчого 

тексту, є тим каркасом, на якому законодавчий текст будується за мовними 

правилами. Дотримання мовних вимог забезпечує визначеність та 

узгодженість, а логічність викладу правового матеріалу, у свою чергу, сприяє 
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його точності та зрозумілості. Логічність побудови закону неможлива без 

логічності його мови і навпаки.  

А.С. Піголкін аргументовано зазначав, що найважливішою відмінністю 

мови закону є не особлива термінологія, а особлива структура, специфічні 

способи відображення законодавчої думки та помилки у законі зазвичай є 

одночасно порушенням і логічних, і мовних вимог якості останнього [229, с. 

15]. 

2. З точки зору лінгвістики складання тексту закону. Н.В. Артікуца, 

І.П. Лопушинський, О.В. Хуторянський вважають, що важливою вимогою до 

якості закону є правильність мовних правил, їх повна відповідність правилам 

правопису та стилістики.  

Науковці-прихильники цієї точки зору вважають, що повним переліком 

всіх ознак володіє лише ідеальна мова, а реальна законодавча мова не містить 

таких характеристик, оскільки деякі юридичні терміни не завжди однозначні. 

Вчені виокремлюють наступні ознаки законодавчого тексту, до яких 

належать: 1) номінативність; 2) позначення поняття спеціальної галузі 

знання; 3) наявність дефініції; 4) точність значення; 5) контекстуальна 

незалежність;  

6) конвенційний і цілеспрямований характер; 7) стійкість і відтворюваність у 

мовленні; 8) стилістична нейтральність [230, с. 105].  

Лінгвістичне складання законодавчого тексту має синтаксичні 

особливості, пов’язані з іншими вимогами до якості закону (так, логічна 

послідовність викладу втілюється у підрядних реченнях, точність та повнота 

забезпечує використання певних речень) [231, с. 15].   

В.А. Широков обґрунтовує, що синтаксичні конструкції законодавчих 

текстів мають бути простими та стислими, не містити довгих речень, 

переобтяжених розділовими знаками, дієприкметниковими та 

дієприслівниковими зворотами, однорідними членами. Для мови закону, на 

думку вченого, є характерним прямий порядок слів. Науковець аргументує, 
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що дотримання цих правил забезпечить чіткість закону, його ясність і 

зрозумілість [232, с. 102].  

Так, наприклад, Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [233] містить зайві елементи у тексті 

закону, які є шкідливими при його застосуванні, оскільки існує ризик хибної 

інтерпретації  норм останнього. Цей закон містить багато невластивих 

словосполучників таких як «щоб», «а також», «хоча б» та пунктуація тексту 

закону обтяжена, що призводить незрозумілості  власне тексту закону. 

Високий ступінь стандартизованості мови закону передбачає, зокрема, 

використання аналогічних синтаксичних конструкцій, наповнених різним 

матеріалом, не лише в межах одного законодавчого тексту, а й у системі 

законодавства у цілому. Це сприяє узгодженості законодавства та підвищує 

рівень його офіційності. Стиль викладу законодавчого тексту має відповідати 

ознакам офіційного стилю, до яких належать: а) виразна логіка викладу; б) 

точність і чіткість формулювань; в) недопущення подвійного тлумачення.  

Помилкою у застосуванні мовних правил є і неконкретності 

регулювання, що неминуче тягнуть за собою появу декларативних норм, які 

перетворюють закон у ні до чого не зобов’язуючий заклик. На думку А.Ф. 

Черданцева, для вирішення зазначеної помилки необхідно забезпечити: а) 

відсутність у тексті закону громіздких конструкцій; б) відсутність 

зловживань у тексті дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами; 

в) відсутність повторів і малоінформативних поєднань у тексті закону [215, с. 

91].  

         Особливе місце у мові закону займають термінолoгічні системи у всіх їх 

проявах, що є найменуваннями правових категорій. Термін здійснює роль не 

лише  представника пoняття, його симвoл у законодaвчому тексті, але і 

сприймається як засіб встановлення обсягу цього поняття. Термін відображає 

якісну і кількісну харaктеристику поняття, у силу чого досягається 

найважливіша властивість зaконодавчого тексту - його формaльна 

визначеність. Жорсткa визначеність терміну, на якомусь етапі розвитку 



186 

 

суспільно-правових віднoсин, що постійно змінюються, призводить до 

прoтиріччя між законом і життям. Тому зaконодавець зобов’язаний 

застoсовувати терміни дуже oбережно, підстраховуючи їх звичайними 

словами або вчасно замінюючи, утoчнюючи значення того чи іншoго 

терміну. До загальних пoмилок застосування термінів у законодавчих 

текстах, на нашу думку, можливо віднести наступні:  

1) неадекватність відображення змісту поняття, сенсу та однозначності;      

 2) відсутність логічної сумісності терміну з іншими термінами; 

3) непрофесійний рівень практичного застосування останнього 

 В.В. Ігнатенко виокремлює лінгвістичну правильність терміну 

законодавчого тексту та розуміє як правильне, з погляду відповідних 

лінгвістичних норм, використання словотворчих засобів як правових понять 

у законах [209, с.114]. Вчений наголошує, що законодавець зобов’язаний 

дотримуватися модельної однотипності при застосуванні термінів у текстах 

закону[209, с. 115].  

Нагальним прикладом зазначеної проблеми є розрізнення слів 

«кримінaльний» і «кaрний». Російське слово «уголовный» має двa переклади: 

«кримінaльний» та «кaрний», і незважаючи на те, що офіційний правовий 

документ має назву «кримінaльний кодекс», часто застосовується термін 

«кaрний». Є невідповідність і у назвaх органів, так, «уголовнaя полиция» є 

«кримінaльною поліцією», а «уголовный розыск» – «кaрним розшуком», що 

на сьогоднішній день є встановленою прaктикою зaстосування означених 

термінів [241].  

Серед помилок у застосуванні мовних правил у законодавчих текстах 

необхідно виокремити полісемічний аспект лінгвістичної якості законів, що у 

перекладі з грецької (від грец. роlу - багато + sеmа - знак) означає 

багатозначність. Цей лінгвістичний термін означає наявність у одного і того 

ж слова декількох пов'язаних між собою значень, що зазвичай виникають у 

результаті розвитку первинного значення цього слова. Способи виникнення 

багатозначності слів різні. Нове значення може утворюватися шляхом 
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перенесення назви за схожістю, за функціями, за суміжністю (взаємодії речей 

в просторі або в часі [235, с. 89]. У законодавчих текстах полісемія слів 

виникає, як правило, шляхом перенесення назви за функціями. Полісемія у 

текстах законів породжує проблему адекватності розуміння сенсу одного і 

того ж поняття та правового розпорядження законодавцем та 

правозастосувачем. З цієї причини законодавець повинен звертати увагу на 

можливість обмеження (або усунення) полісемії у законодавчих текстах 

залежно від конкретної ситуації нормопроектування. Отже, полісемічний 

аспект лінгвістичної якості текстів законів є одним з обов'язкових параметрів 

оцінки якості законодавчих текстів. Його недооцінка законодавцем породжує 

правозастосовчі помилки і порушення законних прав і інтересів суб'єктів. 

Н.А. Власенко, досліджуючи полісемічну проблему законодавчих 

текстів виокремлює два основні види полісемічних дефектів текстів законів:  

1) багатозначність слів і словосполучень, не усунених пропозицією або 

контекстом законодавчого тексту;  

2) насиченість тексту закону багатозначними словами [2226, с. 16]. 

В.В. Ігнатенко виокремлює міжгалузеві і галузеві полісемічні дефекти 

мовних правил законодавчих текстів [209, с. 60-61]. Міжгалузеві дефекти, на 

думку автора, виникають у тих випадках, коли одним і тим же словом (або 

словосполученням) позначаються поняття, що відрізняються за значенням, та 

містяться у понятійних системах різних галузей законодавства. Галузеві – 

терміни однієї галузі, що у тексті закону застосовуються у різному значенні 

[209, с, 62]. 

Актуальними у сучасному законотворенні є помилки синонімічного 

характеру у законодавчих текстах, де під синонімією як мовним явищем 

розуміють збіг у основному значенні (при збереженні відмінностей у 

сенсових відтінках і стилістичному забарвленні) слів, синтаксичних 

конструкцій та термінів у законодавчих текстах. Дослідження законодавчих 

текстів на предмет цієї помилки призводить до розуміння, що слова, близькі 

або тотожні за своїм значенням, виражають одне і те ж поняття, але містять 
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різні значення, що відрізняються відтінками. Синонімія слів у законодавчих 

текстах, на думку В.В. Ігнатенко, явище більш вимушене, ніж бажане в усіх 

відношеннях. На думку вченого означену проблему необхідно розглядати з 

позиції «розумного дозування» і достатньої обґрунтованості застосування 

слів-синонімів у кожному конкретному випадку. Вчений обґрунтовує, що, з 

одного боку, використання синонімів дозволяє формулювати стилістично 

грамотні правові розпорядження, уникати тавтології, уточнювати значення 

правових понять у тексті закону. З іншого боку, невиправдано широке 

застосування синонімів, наголошує вчений, без дотримання відповідних 

правил, ускладнює засвоєння змісту і сенсу правових норм і може 

спричинити правові помилки у правозастосуванні [209, с. 66]. 

Шляхами подолання означеної помилки на думку В.В. Ігнатенко є: 

по-перше, використання синонімії слів з метою заміни правового 

поняття, що складається з декількох слів, еквівалентним поняттям, що 

складається з одного слова (наприклад, особа, що зробила адміністративне 

правопорушення і правопорушник). У цьому випадку, на думку вченого, 

доцільно після першого вживання у тексті закону про адміністративне 

правопорушення еквівалентного поняття, відразу відзначити це у 

законодавчому тексті наступним способом: особа, що зробила 

адміністративне правопорушення (далі - правопорушник). У наведеному 

прикладі В.В. Ігнатенко синонімію слів мотивує необхідністю економії 

об'єму тексту закону; 

 по-друге, синонімія слів можлива для уникнення непотрібної 

тавтології із стилістичною метою; 

по-третє, законодавцеві необхідно уникати множинності словесних 

еквівалентів одного і того ж правового поняття (наприклад, використання у 

тексті закону двох еквівалентів поняття особа, що зробила правопорушення, - 

правопорушник і порушник); 

по-четверте, синонімія слів неприпустима при описі ознак складів 

правопорушень у Кодексах і інших законах про правопорушення, оскільки 
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може провокувати помилки при кваліфікації правопорушень, тобто при 

встановленні підстав відповідальності [209, с. 68].  

Існуючі у юридичній літературі підходи до проблеми мовних правил 

застосування законодавчих текстів, на нашу думку, можливо класифікувати 

за наступними проблемами: 

1) проблеми уніфікації юридичної термінології. О.В. Зайчук 

висловлює 

думку, що актуальною для удосконалення законодавства є проблема 

уніфікації юридичної термінології [237, с. 49]. Від точності застосування 

термінів у законі значною мірою залежить точність виразу волі законодавця, 

як наслідок –і результативність закону [238, с. 10]. О.В. Богачова зауважує, 

що для уніфікації юридичної термінології доцільним є вживання таких 

заходів:  

- створення «Реєстру термінів української правничої мови, які мають 

застосовуватись при розробці законів та інших нормативно-правових актів»; 

- періодичного видання «Словника термінів і понять, що вживаються у 

законах та інших нормативно-правових актах»;  

- підтримка комп’ютерних мережних баз даних;  

- поповнення української юридичної термінології новими термінами та 

визначеннями понять;  

- запровадження обов’язкової мовно-термінологічної експертизи 

проектів законів [239, с. 97].  

М.П. Проніна пропонує метод визначення термінів у тексті закону, 

спираючись на поняття юридичної норми, яку вчений описує логічною 

формулою «... якщо, то ..., а інакше ....» [240, с. 97]. Науковець виокремлює 

ключові слова кожного посилання у законодавчому тексті, які називає 

термінами. Вчений не надає визначення ключового слова і, якщо 

дотримуватися логічного розуміння терміна як елемента посилок силогізму, 

то кожна посилка містить кілька елементів, а не один. Але, на нашу думку, не 

кожна норма закону являє собою логічну конструкцію (наприклад, володіння 
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переходить у спадок; особа може мати місце проживання одночасно у 

декількох місцях), такі мовні конструкції не можливо уявити у вигляді 

логічної формули. На думку М.П. Проніної, термін залежить від контексту і 

може вживатися тільки у певних синтаксичних структурах, поза якими 

термін у тексті закону існувати не може [240, с. 91]; 

2) проблеми викладу нормативного матеріалу у текстах законів. 

Є.В. Горбачова зауважує, що нормативні акти потребують особливої уваги з 

точки зору їх викладу. У іншому разі закладений у них зміст не зможе 

правильно сприйняти не тільки звичайний громадянин, а і юристи [241, с. 

41]. Професіоналізм законодавчої мови є необхідним для точності, чіткості та 

стислості вказівок закону, які виключають будь-яку можливість його 

свавільного тлумачення [241, с. 65]. Неточність понять і формулювань 

законодавства, невизначеність використаних термінів породжують численні 

зміни законів, а різноманітність тлумачення призводить до спотворення 

змісту закону та неправильного застосування його норм; 

3) проблеми підвищення якості правової мови як елементу техніко-

юридичного критерію якості законів. Правові заходи, спрямовані на 

підвищення якості правничої мови, пов’язані із техніко-юридичними 

аспектами нормотворення на Україні, що охоплюють створення 

законодавчих текстів, які визначають порядок використання інструментарію 

української мови для текстуального оформлення закону. Так, відповідно до 

проекту Закону України «Про нормативно-правові акти», у тексті закону 

повинні бути відображені доктринальні висновки стосовно особливостей 

правничої мови; проведення наукової та правової експертизи проектів 

нормативно правових документів, яка охоплює перевірку мовних правил. В.І. 

Риндюк зазначає, що найкращим способом удосконалення мови 

законодавчих текстів є проведення їх лінгвістичної експертизи [96, с. 18]. 

Науковець обґрунтовує, що залучення до роботи над законопроектами 

професійних лінгвістів значно знизить ризик появи у текстах майбутніх 

законів юридичномовних дефектів [96, с. 19]; 
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4) проблеми подолання мовно-стильової аномалії законодавчих 

текстів мовною компетенцією законодавця. Тексти законів містять відбиток 

мовної особистості законодавця. Мовні вимоги до якості закону пов’язані з 

двома основними функціями: 

 по-перше, вона відображає волю законодавця, яка виявляється через 

мовну особистість самого законодавця; 

 по-друге, мова закону доводить волю законодавця до відома учасників 

суспільних відносин – користувачів закону. 

Отже, законодавчий текст є реалізацією юридичної мови, використання 

якої потребує вирішення низки завдань, зумовлених не лише юридично-

лінгвістичним характером тексту закону, а й мовною особистістю 

законодавця, де під останньою необхідно враховувати такі складові 

особистості законодавця, як:  

1) професійні здібності законодавця у законотворчій діяльності, у 

результаті якої він здатний здійснювати свою професійну діяльність з 

підготовки законодавчих текстів;  

2) професійні здібності законодавця здійснюються через 

формування уявлень про закон мовною свідомістю законодавця як носія 

мови і правових знань;  

3) суб'єктивне уявлення про законодавчий текст законодавця, що 

формується у процесі набуття ним знань про законотворчу діяльність;  

4) мовні здібності законодавця, що дозволяють йому адекватно у межах 

спеціального казусу, здійснювати свою діяльність через законодавчий текст. 

Модель мовної особистості законодавця будується з урахуванням: 

-  звичайної мовної свідомості як свідомості особи, що виходить за межі 

спеціальної професійної сфери діяльності;  

- мовної свідомості, що являє собою сукупність будь-яких знань про 

мову;  

- з урахуванням того, що мовна свідомість законодавця містить певний 

вплив професійної сфери діяльності носія мови (отже, мовна свідомість 
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законодавця відрізняється від мовної свідомості філолога, фізика, історика і 

т.п.) та дозволяє характеризувати законодавця як особу з професійною 

мовною свідомістю. 

Під мовною особистістю законодавця ми розуміємо професійну мовну 

особистість, яка є носієм мови та здійснює свою діяльність через законодавчі 

тексти та правовий дискурс, що складається з пізнавально-практичної 

(юридичної) і мовної (лінгвістичної) видів діяльності, у чому зумовлюється 

суб'єктивно незалежний фактор у тексті закону. На нашу думку, означена 

проблема може бути вирішена через поняття «вимога» та «правило». 

Т.М.Мельник всі мовні, термінологічні та стилістичні характеристики мови 

законодавчого тексту поділяє на вимоги та правила. Вимоги, на думку 

науковця, окреслюють якісні параметри, наприклад, доступність тексту 

нормативного документу. Правила, на думку вченого, визначають дії, 

необхідні для досягнення вимог, що висуваються до мови законодавчого 

тексту, наприклад, непотрібність вживання довгих фраз, між якими нерідко 

розриваються логічні зв’язки. Так, науковець пропонує до Закону України 

«Про нормативно-правові акти» або іншого нормативного документу про 

нормотворчу техніку додати перелік таких вимог і правил [242, с. 134]. 

Недопущенню правотворчих помилок, вважає Т.М. Мельник, сприятиме 

визначення кожної з вимог. Така необхідність, на думку вченого, 

зумовлюється формальною невизначеністю частини з них чи складністю 

розуміння змістовного навантаження, а саме, зрозумілість мови може 

трактуватися як доступність для сприйняття, ясність, дохідливість, з 

відповідним практичним застосуванням [242, с. 138]. Така вимога до стилю 

як експресивна нейтральність викликає більше запитань, ніж містить 

відповідей на них. Тому доцільно також на рівні закону чи методичних 

рекомендацій надати тлумачення формально невизначених вимог щодо мови 

законодавчих текстів. Найбільшою сучасною проблемою мовних правил 

складання законодавчих текстів є розбіжність вимог та правил, що суттєво 

відрізняються від доктринальних напрацювань та обмежено регламентують 
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особливості законодавчої мови. Шляхом подолання цієї ситуації є здійснення 

комплексу заходів, пов’язаних із: консолідацією існуючих досліджень щодо 

означеної проблеми і певними організаційними діями щодо удосконалення 

нормативних і рекомендаційних приписів, які встановлюють правила 

текстуального оформлення мови законодавчих текстів України [242, с. 137].  

Однією з поширених помилок мовних правил законодавчих текстів є 

надмірна громіздкість текстів, невиправдані повторення і нечіткість 

термінології. Означені недоліки негативно позначаються на 

правозастосуванні, та у процесі реалізації законодавчих актів у діяльності 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та судовій практиці; 

знижують рівень законності й правопорядку у суспільстві.  

Головними помилками застосування мовних правил є неточність, 

нечіткість формулювань, неправильність мови тексту закону, що призводить 

до неправильності його розуміння та, відповідно, застосування. Помилки 

мовних правил законодавчих текстів спричиняють неоднаковість 

застосування положень закону, що призводить до порушення прав та свобод 

людини, зокрема принципу рівності перед законом, закріпленого Загальною 

декларацією прав людини. Неясність закону спричиняє підміну ролі 

законодавця органами виконавчої та судової влади, що вимушені вдаватися 

до розширювального чи звужувального тлумачення. Незрозумілість 

законодавчого тексту (наприклад кримінального кодексу) порушує принцип 

відповідальності звинуваченої особи і зводить нанівець правило, за яким 

незнання закону не звільняє від відповідальності, адже навіть належно 

опублікований закон неможливо дійсно «знати», якщо його положення є 

неясними, неоднозначними. 

Шляхи усунення помилок у застосуванні мовних правил складання 

законодавчого тексту, на нашу думку, можливо класифікувати за трьома 

критеріями: науковим, організаційним та правовим.  

Науковий шлях подолання помилок у застосуванні мовних правил 

складання законодавчих текстів полягає у:  
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а) доктринальному дослідженні спільної наукової позиції і чіткого 

переліку вимог до означеної правової проблеми;  

б) визначенні розуміння змісту вимог з метою недопущення їх різного 

трактування;  

в) створенні розширених рекомендацій стосовно особливостей 

використання мовних правил складання законодавчих текстів; 

До організаційних шляхів усунення помилок у застосуванні мовних 

правил складання законодавчих текстів можна віднести такі: 

а) визначення відповідальної державної структури (суб’єкта) з проблем 

вивчення законодавчої діяльності в Україні, у тому числі і мови підготовки 

законодавчих текстів; 

б) проведення науково-практичних конференцій з питань уніфікації 

підходів застосування законодавчої мови; 

в) формування законодавця як компетентної мовної особистості, яка 

володіє сукупністю можливостей і характеристик, що зумовлюють створення 

й сприйняття ним текстів, що вирізняються рівнем структурно-мовної 

складності та глибиною й точністю відображення дійсності.  

Серед правових шляхів усунення помилок у застосуванні мовних 

правил підготовки законодавчих текстів можливо виокремити такі: 

а) здійснення розподілу кола помилок у застосуванні мовних правил 

підготовки законодавчих текстів на загальні, термінологічні, синтаксичні та 

стилістичні; 

б) ефективне застосування законодавчої техніки як системи засобів і 

правил створення законів і здійснення їх систематизації [243, с. 180], що 

повинно здійснюватися відповідно до певних правил (юридичні конструкції, 

мовні засоби, цифрові вирази, правила викладення норм права у статтях 

законів, правила побудови структури закону, правила логіки тощо); 

в) нормативне закріплення вимог законодавчого стилю у формі ієрархії 

поділу на загальні і спеціально-юридичні. До загальних вимог необхідно 

віднести:  
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1) стиль закону, який має бути рівним, спокійним, поміркованим, не 

містити експресивності. Стиль закону має виключати помпезність, 

урочистість, пафос, риторику, буденність, а також використання гіпербол, 

метафор, алегорій. Не має містити пафосності висловів, лозунговості і, як 

наслідок цього, знаків оклику, питань тощо. Рівність і чіткість юридичних 

норм – важлива умова законодавчих текстів. 

  Аналіз законів України свідчить про відступи від цієї умови, що 

можливо знайти у преамбулах або у інших його складових частинах, 

присвячених загальним положенням законів. На думку Т.М. Мельник 

преамбула має бути складовою закону, призначенням якої є визначення 

завдань і мотивація його ухвалення, але преамбула не мусить наближатися до 

газетно-публіцистичного жанру [242,  с. 36]. Д.А. Керімов визначає такі 

особливості законодавчого стилю (тексту) як його директивність та 

офіційність [85, с. 61]. Директивність законодавчого тексту відображається в 

його обов’язкових, вольових, владних формулюваннях. 

б) зв’язаність та послідовність законодавчих текстів, що полягає у 

відсутності лексичної та змістової абсурдності, перескакуванні та 

розходженні; відсутності тавтологічних помилок (дублювання смислових 

компонентів законодавчого тексту). Недотримання цієї вимоги є істотною 

перепоною для правозастосування; 

в) точність і ясність, що полягає у якості юридичного тексту, який 

складається з ясності і точності висловів, чистоти мови і правильності 

побудови фраз. Ця вимога спрямована на зміст речення у текстах закону, 

добірність слів і термінів, їх з’єднуваність. Зазначена вимога надає 

юридичної точності і послідовності регламентування поведінки суб’єктів 

суспільно-правових відносин; 

г) простота викладу законодавчого тексту полягає у однозначності 

тексту, його ефективному засвоєнні як важливій умові належної реалізації 

норм закону. Вчені обґрунтовують, що законодавчий текст має бути 

доступний населенню, що досягається, насамперед, простотою словникового 
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запасу, яким користується законодавець. Але прагнення конкретності у 

законодавчому тексті часто призводить до значних за обсягом формулювань, 

переобтяженості речень, від чого страждає простота, зрозумілість тексту. У 

зв’язку із цим виникає проблема прагнення до зрозумілості, простоти тексту 

закону, що поєднана із негативністю впливу на точність закону; 

д) лаконічність і компактність законодавчого тексту полягає у тому, що 

лаконічність статей містить правило про те, що кожна фраза законодавчого 

тексту має виражати одну думку, не містити скорочення невиправданих 

повторів, ефективне структурування відсильних норм, використання 

спеціальної нормативної термінології. Результатом лаконічності та 

компактності стилю законодавчого тексту є його економічність та є більш 

простішою при правозастосуванні.  

Спеціально-юридичні вимоги надають нормативної якості 

законодавчому тексту документа. До них належать:  

а) вимоги у сфері характеру припису. Стиль припису законодавчих 

текстів повинен мати характер:  

- зобовʼязальнo-приписувальний характер, у якому відображається 

природа, сутність законодавчого тексту, який дoзволяє здійснити дії (робoти, 

поведінку), а у окремих випадках, дозволяючи, пропонує варіанти і моделі 

пoведінки або забороняє дії (роботи, поведінку);  

- кoнстатувально-приписувальний характер. Початкові статті (іноді 

вони утворюють глaви і навіть розділи) законодавчого тексту мають 

вступний характер, визначають його мету, предмет і межі регулювання 

останнього. Фoрмулюючи ці норми необхідно дотримуватись правила 

констатації, що повинна мати приписувальний характер та ствердження; 

б) мoвна стандартизованість як самостійна вимога до законодавчого 

тексту полягає у використанні відповідних слів, словосполучень, 

граматичних форм, побудови речень, дієслівних форм, сполучників тощо; 

в) вимога компoзиційності (графічності) законодавчого тексту полягає 

у використанні певних графічних реквізитів, за допомогою яких 
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законодавчий текст набуває логічної послідовності, композиційності 

(організованої побудови). 

Таким чином, помилки у застосуванні мовних правил складання 

законодавчих текстів є результатом складного як логічного, так і 

лінгвістичного процесів. Зазначені помилки не відповідають правилам 

формальної логіки і граматики та заважають тексту закону об'єктивно 

існувати, нівелюють можливість пізнання правової реальності суб'єктами 

права. Мoва законодавчих текстів надає можливість виокремити 

найважливішу функцію останньої – гносеологічну як здатність мовних знаків 

висловлювати сенс нормативних суджень держави через законодавчі тексти. 

А вимоги до складання законодавчого тексту формують враження про його 

одноманітність, формалізованість, але це враження є помилковим, оскільки 

яскравість, виразність і витонченість стилю закону полягає у логічності і 

послідовності, економічності і раціональності, вмотивованості і формальній 

визначеності, однозначності, точності та чіткості викладу змісту 

законодавчого тексту. 

Висновки до Розділу 3 

 

У цьому розділі досліджено техніко-юридичний аспект якості закону: 

Техніко-юридична якість закону визначена як  сукупність властивостей, 

що виражають ступінь дотримання правил правотворчої, зокрема, 

законотворчої техніки за змістовним і зовнішнім оформленням закону, та є 

найбільш складним і важливим аспектом, що відповідає за відповідність 

якісних норм закону нормам юридичної (законодавчої) техніки 

Критерії якості закону – це внутрішня сукупність властивостей закону, 

що дозволяє останньому регулювати певні суспільно-правові відносини. 

Критерії якості закону можуть бути класифіковані на дві великі групи:  

а) абсолютні критерії якості закону (наприклад, найвища юридична сила, 

незаперечність і інші ознаки закону ми вважаємо абсолютними); 
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б) відносні критерії якості закону (наприклад, пряма дія закону у деяких 

випадках буде відносним показником, оскільки у самому законі, наприклад, 

вказується на необхідність прийняття конкретних його законів, постанов 

уряду чи інших нормативно-правових актів). 

Критерії якості закону у техніко-юридичному аспекті відображають 

відповідність закону стандартам та правилам законодавчої техніки 

класифікуються за:  

а) юридично-лінгвістичним критерієм, що відповідає за мовну, 

стилістичну якість закону при дотриманні мовних та стилістичних правил 

юридичної техніки;  

б) юридично-логічним критерієм як результатом дотримання логічних 

правил формування тексту закону;  

в) критерієм якості внутрішньої будови, що полягає у дотриманні норм 

та правил структури закону;  

г) критерієм дотримання правил зовнішнього оформлення закону. 

4. Помилки у застосуванні мовних правил формування законодавчих 

текстів є результатом складного логічного та лінгвістичного процесу. 

Правила логіки у текстах закону складають основу законодавчого 

тексту, та є каркасом, на якому законодавчий текст будується за мовними 

правилами. Дотримання мовних вимог забезпечує визначеність та 

узгодженість, а логічність викладу правового матеріалу, у свою чергу сприяє 

його точності та зрозумілості. Логічність побудови закону неможлива без 

логічності його мови, і навпаки.  

Правовими шляхами усунення помилок у застосуванні мовних правил 

формування законодавчих текстів визначено: 

а) здійснення розподілу всього кола помилок у застосуванні 

мовних правил складання законодавчих текстів на загальні, 

термінологічні, синтаксичні та стилістичні; 

б) ефективне застосування законодавчої техніки як системи засобів і 

правил створення законів і здійснення їх систематизації, що повинно 
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здійснюватися відповідно до певних правил (юридичні конструкції, мовні 

засоби, цифрові вирази, правила викладення норм права у статтях законів, 

правила побудови структури закону, правила логіки тощо); 

в) нормативне закріплення вимог законодавчого стилю у формі ієрархії 

поділу на загальні і спеціально-юридичні. До загальних вимог належать: 1) 

стиль закону, який має бути рівним, спокійним, поміркованим, не містити 

експресивності; б) зв’язаність та послідовність законодавчих текстів, що 

полягає у відсутності лексичної та змістової абсурдності, перескакуванні та 

розходженні; відсутності тавтологічних помилок; в) точність і ясність, що 

полягає у якості юридичного тексту, який складається з ясності і точності 

висловів, чистоти мови і правильності побудови фраз; г) простота викладу 

законодавчого тексту полягає у однозначності тексту, його ефективному 

засвоєнні як важлива умова належної реалізації норм закону; д) лаконічність 

і компактність законодавчого тексту, полягає у тому, що лаконічність статей 

містить правило, про те що кожна фраза законодавчого тексту має виражати 

одну думку, не містити скорочення невиправданих повторів, ефективне 

структурування відсильних норм, використання спеціальної нормативної 

термінології. 

Спеціально-юридичні вимоги надають нормативної якості 

законодавчому тексту. Серед яких можливо виокремити:  

а) вимоги у сфері характеру припису:  

- зобовʼязальнo-приписувальний характер, у якому полягає природа, 

сутність законодавчого тексту, який дoзволяє здійснити дії (робoти, 

поведінку), а у окремих випадках, дозволяючи, пропонує варіанти і моделі 

пoведінки або забороняє дії (роботи, поведінку);  

кoнстатувально-приписувальний характер. Початкові статті (іноді вони 

утворюють глaви і навіть розділи) законодавчого тексту мають вступний 

характер, визначають його мету, предмет і межі регулювання останнього. 

Фoрмулюючи ці норми, необхідно дотримуватись правила констатації, що 

повинна мати приписувальний характер та ствердження; 
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б) мoвна стандартизованість як самостійна вимога до законодавчого 

тексту, полягає у використанні відповідних слів, словосполучень, 

граматичних форм, побудови речень, дієслівних форм, сполучників тощо); 

в) вимога компoзиційності (графічності) законодавчого тексту полягає у 

використання певних графічних реквізитів, за допомогою яких законодавчий 

текст набуває логічної послідовності, композиційності (організованої 

побудови). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації міститься теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у обґрунтуванні на підставі теоретико-

методологічного аналізу доктринального розуміння якості закону, з’ясуванні 

теоретико-методологічного та техніко-юридичного його аспектів, визначенні 

шляхів вдосконалення якості закону в Україні. 

Основними науковими і практичними результатами дисертаційної 

роботи є такі висновки: 

1. Узагальнено науково-теоретичне становлення та розвиток 

поглядів на якість закону в історії світової та вітчизняної правової думки, що 

дозволило виокремити три підходи розвитку наукових знань та поглядів на 

означену правову проблему: філософський, соціологічний та юридичний. 

Філософський підхід до якості закону досліджує означену проблему 

через категорію якість як філософську категорію, що має тривалу історію 

формування та містить шість етапів становлення знань та розвитку наукових 

поглядів на означену проблему, а саме: Античний період, Середньовіччя, 

період Просвітництва, матеріалістичний підхід ХІХ століття, філософія 

ХХ століття та сучасний період.  

Соціологічний підхід якості закону досліджує означену проблему через 

розуміння співвідношення якості закону і його здатності відповідати 

економічним і соціальним реаліям, суспільним потребам, здатності 

забезпечувати регулювання суспільних відносин відповідно до мети, 

поставленої законодавцем у момент його прийняття.  

Юридичний підхід обумовлений особливостями нормативного акту як 

форми права; його особливостями як юридичного документу, що має 

структурну, логічну та лінгвістичну характеристики. 

2. Методологічну основу дослідження якості закону складають 

філософські, загально-наукові та спеціально-наукові методи дослідження, 

взаємозв’язок яких утворює цілісну систему – методологію дослідження 
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якості закону. Методологічним базисом дослідження якості закону стали 

філософські методи наукового пізнання, серед яких: діалектико-

матеріалістичний метод, метод діалектичної логіки та аксіологічний 

(ціннісний) метод. Загальнонаукові методи пізнання якості закону як 

самостійної юридичної категорії супроводжують весь процес аналізу 

предмета дослідження, серед яких, виокремлені історичний метод, метод 

формалізації, статистичний метод, метод системного підходу, 

термінологічний метод, герменевтичний метод. Серед спеціально-наукових 

методів дослідження категорії якість закону визначені формально-

юридичний метод, метод моніторингу, метод моделювання та метод 

прогнозування. 

3. Якість закону визначено як сукупність соціальних та юридичних 

властивостей, необхідно притаманних закону, що характеризують його як 

регулятора суспільних відносин, визначають рівень адекватності закону 

суспільним інтересам та є передумовою його легітимності. 

4. Основними елементами законодавчої техніки, що суттєво 

впливають на якість закону, є мовний, що виконує подвійну функцію – 

відображання волі законодавця та її доведення до відома учасників 

суспільних відносин та включають законодавчу стилістику і лінгвістику; 

логічний, що є засобом втілення законів логічного мислення, завдяки яким 

закон стає зрозумілим адресатам, потенційно може бути дієвим та досягти 

мети прийняття; процедурний, що є набором вимог процедурного характеру, 

виконання яких забезпечує втілення ідеї, закріплених у процесі 

законотворення у проекті закону. 

5. Функціональне призначення законодавчої техніки як інструменту 

формування якісних законів полягає у систематичному та цілеспрямованому 

впливі на законодавчу діяльність; забезпеченні правильного розуміння, 

тлумачення та реалізації законоположень; міжнародному обміні досвідом 

зближенні національних законодавств, забезпеченні наукової основи 

правотворчості та правозастосування. 
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6. Вплив законодавчої техніки на якість закону здійснюється на 

трьох рівнях: лінгвістичному  (стилістичному), що передбачають точність, 

чіткість формулювань, правильність мови закону; логічному, що обумовлює 

закінченість, системність норм закону та самого закону в системі 

нормативно-правових актів; процедурному, що стосується процесу прийняття 

та введення в дію якісних законів. 

7. Якість закону у техніко-юридичному аспекті визначено як 

внутрішньо притаманну формі і змісту закону сукупність соціальних і 

юридичних властивостей, що відображають ступінь дотримання правил 

правотворчої, зокрема, законотворчої техніки за змістовним і зовнішнім 

оформленням закону, є складним та важливим аспектом забезпечення 

відповідності якісних норм закону вимогам юридичної (законодавчої) 

техніки. 

8. Критерії виміру якості закону у техніко-юридичному аспекті 

відображають відповідність закону стандартам та правилам законодавчої 

техніки, серед яких: юридично-лінгвістичний критерій, що відповідає за 

мовну, стилістичну якість закону при дотриманні мовних та стилістичних 

правил юридичної техніки; юридично-логічний критерій як результат 

дотримання логічних правил складання тексту закону; критерій якості 

внутрішньої будови, що полягає у дотриманні норм та правил структури 

закону; критерій дотримання правил зовнішнього оформлення закону. 

9. Помилки у застосуванні мовних правил формування 

законодавчих текстів є результатом складного логічного та лінгвістичного 

процесу, де правила логіки у текстах закону складають основу законодавчого 

тексту та є каркасом, на якому законодавчий текст будується за мовними 

правилами. Дотримання мовних вимог забезпечує визначеність та 

узгодженість, а логічність викладу правового матеріалу, у свою чергу, сприяє 

його точності та зрозумілості.  

10. Правовими шляхами усунення помилок у застосуванні мовних 

правил складання законодавчих текстів є: розподіл всього кола помилок у 
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застосуванні мовних правил формування законодавчих текстів на загальні, 

термінологічні, синтаксичні та стилістичні; ефективне застосування 

законодавчої техніки як системи засобів і правил створення законів та їх 

систематизації відповідно до певних правил (юридичні конструкції, мовні 

засоби, цифрові вирази, правила викладення норм права у статтях законів, 

правила побудови структури закону, правила логіки тощо); нормативне 

закріплення вимог законодавчого стилю у формі ієрархії поділу на загальні і 

спеціально-юридичні.  
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