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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Однією з основних ознак правової держави є 

верховенство права та правових законів. У цьому контексті дуже гостро 

актуалізується проблема якості законодавчих актів, що діють у державі. Адже 

для того, щоб бути загальновизнаними і ефективно використаними, 

законодавчі акти мають бути чітко і зрозуміло прописаними, логічно 

структурованими, не містити суперечностей, неузгодженостей, неповноти та 

неточностей формулювань. Тому розбудова України як правової держави 

визначає необхідність активізації наукових досліджень законодавчої техніки та 

втілення їх результатів у практику законодавчої діяльності. 

Актуальність теми дисертації доводиться також і сучасним стрімким 

розвитком суспільно-політичного життя, більшість сфер якого потребують 

належного правового забезпечення, його своєчасного оновлення. В умовах 

інтенсивної законодавчої діяльності, характерної для сучасної України, 

особливо гостро постає проблема технічної досконалості законів, що має 

досягатись через послідовне і правильне використання засобів законодавчої 

техніки, ґрунтовне наукове дослідження яких має становити методологічну 

основу їх формування, застосування та вдосконалення. Від цього значною 

мірою залежать ефективність законодавства в цілому, своєчасність сприйняття 

та правильне розуміння його положень, обґрунтоване їх подальше 

застосування, належний облік та кодифікація законодавчих актів. На жаль, 

доводиться констатувати, що сьогодні юридико-технічне оформлення значної 

частини чинних законодавчих актів в Україні є низької якості, переважно 

через неефективне застосування засобів законодавчої техніки. Посилює 

актуальність наукового дослідження теоретико-правових аспектів формування 

та вдосконалення засобів законодавчої техніки недостатність правового та 

організаційного забезпечення застосування засобів законодавчої техніки в 

сучасній законодавчій діяльності в Україні. 

Незважаючи на те, що окремі аспекти теорії та практики застосування 

засобів законодавчої техніки привертали увагу фахівців як у галузі теорії 

права, так й інших юридичних наук, ще й дотепер в Україні відсутнє їх 

комплексне наукове дослідження, особливо відчувається дефіцит наукових 

досліджень саме теоретико-правових аспектів засобів законодавчої техніки в 

частині їх формування та вдосконалення застосування. Актуальність теми 

дисертації підтверджується і відсутністю у вітчизняній юридичній науці 

комплексних монографічних та дисертаційних досліджень теоретико-правових 

аспектів формування та вдосконалення засобів законодавчої техніки. 

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

Дисертаційну роботу виконано в межах наукових тем «Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичний і практичний аспект» (№ 11БФ042-01, 

номер державної реєстрації 0111U008337) і «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01) та відповідно 

до затвердженої і в подальшому уточненої Вченою радою юридичного 
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факультету теми дисертації (протокол № 4 від 22 грудня 2014 р. та протокол 

№ 1 від 15 вересня 2017 р.). 

Мета і завдання дослідження. З огляду на тему дисертації її метою є  

визначення та характеристика теоретико-правових аспектів засобів 

законодавчої техніки, історії та методології їх дослідження, категоріального 

виміру, недоліків та шляхів удосконалення їх застосування в законодавчій 

практиці сучасної України. Відповідно до мети дослідження автором 

визначено та виконано наступні завдання: 

– визначити методологічну основу наукового дослідження теоретико-

правових аспектів формування та вдосконалення засобів законодавчої техніки 

і здійснити періодизацію історії еволюції уявлень про засоби законодавчої 

техніки; 

– виокремити та систематизувати критерії класифікації засобів 

законодавчої техніки та охарактеризувати їх різновиди; 

– встановити співвідношення засобів і правил законодавчої техніки; 

– узагальнити доктринальне розуміння засобів законодавчої техніки, 

охарактеризувати їх сутнісні ознаки, на підставі чого вдосконалити визначення 

поняття «засоби законодавчої техніки»; 

– здійснити періодизацію історії еволюції засобів законодавчої техніки 

на території України, охарактеризувати виокремлені етапи та з’ясувати 

недоліки застосування засобів законодавчої техніки; 

– віднайти шляхи удосконалення застосування засобів законодавчої 

техніки в законотворчій практиці сучасної України. 

Об’єктом дослідження є засоби законодавчої техніки. 

Предметом дослідження є теоретико-правові аспекти формування та 

вдосконалення засобів законодавчої техніки. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

сукупність принципів, методологічних підходів, загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів наукового пізнання. 

Центральне місце посідають методологічні підходи, які були застосовані 

до наукового пізнання засобів законодавчої техніки та надали змогу 

сформувати загальну стратегію наукового дослідження. За основу було взято 

феноменологічний підхід, що дав можливість розкрити законодавчу техніку як 

особливий суспільний та правовий феномен, який виникає і розвивається під 

впливом об’єктивних умов життєдіяльності суспільства, розбудови правової 

системи та системи законодавства (підрозділ 1.2). Застосування 

феноменологічного підходу пов’язане з урахуванням функціональних 

можливостей системного підходу, завдяки якому засоби законодавчої техніки 

розкрито, з одного боку, в органічній єдності із системою методів, способів і 

прийомів законодавчої техніки, а з іншого – як системне явище, що 

складається з комплексу самостійних взаємопов’язаних елементів 

(підрозділ 2.1). Аксіологічний методологічний підхід дозволив розкрити засоби 

законодавчої техніки як ціннісне явище, зумовлене соціокультурним 

розвитком суспільства, призначенням законів, що визначає орієнтаційно-
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ціннісні властивості засобів законодавчої техніки в практиці законотворення 

(підрозділ 3.1). 

Застосування філософських (світоглядних) методів сприяло дослідженню 

засобів законодавчої техніки з точки зору їх зародження, становлення, 

розвитку, функціонування та вдосконалення як явища світоглядного плану. 

Використання діалектичного методу дозволило розкрити засоби законодавчої 

техніки в контексті закономірностей їх зародження та розвитку як 

самостійного явища і як об’єкта світоглядного пізнання. У процесі 

дослідження застосовано історико-правовий метод, який дав змогу провести 

періодизацію історії становлення уявлень про засоби законодавчої техніки, а 

також здійснити аналіз історії розвитку засобів законодавчої техніки на 

території сучасної України, здійснити її періодизацію та охарактеризувати 

виокремлені етапи (підрозділи 1.1, 3.1). 

За допомогою формально-логічного методу виокремлено та розкрито 

спільні та відмінні ознаки засобів і правил законодавчої техніки, узагальнено 

доктринальне розуміння засобів законодавчої техніки, виокремлено та 

охарактеризовано їх ознаки, на підставі чого вдосконалено визначення 

поняття «засоби законодавчої техніки» (підрозділи 2.1, 2.2). Структурно-

функціональний метод забезпечив встановлення методологічної основи 

наукового дослідження теоретико-правових аспектів формування та 

вдосконалення засобів законодавчої техніки, а також дозволив виокремити 

критерії класифікації засобів законодавчої техніки та охарактеризувати їх 

різновиди (підрозділ 2.3). Праксеологічний метод застосовано для 

встановлення та характеристики недоліків застосування засобів законодавчої 

техніки в сучасній Україні (підрозділ 3.1). Використання прогностичного 

методу сприяло узагальненню напрямів удосконалення застосування засобів 

законодавчої техніки в законотворчій практиці сучасної України (підрозділ 

3.2). 

Теоретико-методологічна база дослідження. Світоглядною основою 

визначення та характеристики теоретико-правових аспектів формування та 

застосування засобів законодавчої техніки стали погляди Г. Ф. Гегеля, 

Т. Гоббса, Г. Гуго, Р. Ієрінга, Г. Кельзена, Б. А. Кістяківського, Дж. Локка,  

Ш.-Л. Монтеск’є, Цицерона, Г. Ф. Шершеневича тощо, в яких розкрито 

загальні уявлення про техніку формулювання актів законодавства. 

У вітчизняній юридичній науці окремі теоретико-правові аспекти 

формування та вдосконалення застосування засобів законодавчої техніки 

досліджувались у працях І. О. Билі, С. В. Бобровник, О. В. Богачової, 

І. С. Гриценка, Ж. О. Дзейко, Т. О. Дідича, О. В. Зайчука, О. Л. Копиленка, 

В. М. Косовича, Л. М. Легіна, А. А. Мельника, І. С. Терлецької, А. О. Ткачука, 

І. Д. Шутака тощо. Досліджуючи питання теорії та практики законодавчої та 

юридичної техніки, засоби законодавчої техніки опосередковано вивчаються в 

працях Л. М. Горбунової, О. Л. Дзюбенко, Н. М. Онищенко, І. І. Оніщука, 

Н. М. Пархоменко, О. В. Петришина, В. І. Риндюк, А. М. Ришелюка,  

Т. І. Тарахонич, Р. В. Чорнолуцького, О. І. Ющика тощо. 



4 

Емпіричну базу дослідження становлять літературні юридичні джерела; 

міжнародні договори, ратифіковані Україною; нормативно-правові акти 

України; офіційно зареєстровані законопроекти та супровідна до них 

документація; практика законопроектування в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у 

вітчизняній юридичній науці дана дисертація є першим комплексним 

дослідженням теоретико-правових аспектів формування та вдосконалення 

засобів законодавчої техніки. 

Наукову новизну дисертаційної роботи та авторський внесок у 

дослідження проблеми становлять такі положення, висновки та пропозиції:  

уперше: 

 здійснено періодизацію історії еволюції уявлень про засоби 

законодавчої техніки, що засновуються на широкому спектрі методологічних 

прийомів і способів наукового пізнання, та доведено пізнавальні переваги 

застосування широкого розуміння засобів законодавчої техніки для їх 

подальшого дослідження як комплексу інструментів, що використовуються 

уповноваженими суб’єктами у сфері законотворчої діяльності при підготовці 

проектів законодавчих актів у частині обрання форми їх вираження, 

розроблення структури, формулювання їх змісту, а також закріплення 

реквізитів, з одного боку, та методики застосування зазначеного комплексу 

інструментів – з іншого; 

 систематизовано класифікацію засобів законодавчої техніки, в 

основу якої закладено наступні критерії: межі застосування в законотворчій 

діяльності; вид законодавчого акта; ступінь обов’язковості; зміст; суб’єкти 

застосування; рівень формальної визначеності законодавчого акта; система 

елементів законодавчого акта; 

удосконалено: 

 співвідношення взаємопов’язаних понять «засоби законодавчої 

техніки» і «правила законодавчої техніки», що розкривається в межах їх 

спільних і відмінних ознак, та охарактеризовано сутнісні ознаки засобів 

законодавчої техніки, до яких віднесено такі, що: а)  є системою 

професійних інструментальних навичок уповноважених суб’єктів; 

б) мають правовий характер; в) застосовуються суб’єктами 

законопроектної діяльності на професійній основі; г) їх призначенням є 

формалізація норм права у вигляді системи законодавчих актів; ґ) мають 

системний характер, оскільки є елементом законодавчої техніки та 

поділяються на різновиди; д) застосовуються в особливому 

процесуальному порядку; 

 положення про доктринальні підходи до розуміння поняття «засоби 

законодавчої техніки» та їх пізнавальне значення для удосконалення 

визначення поняття «засоби законодавчої техніки» як системи професійних 

інструментальних навичок уповноважених суб’єктів законопроектної 

діяльності, що використовуються ними в особливому процесуальному 

порядку, змістом яких є визначення форми законодавчого акта, моделювання 
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його структури, формулювання його положень шляхом закріплення норм 

права та реквізитів законодавчого акта з метою досконалого юридико-

технічного оформлення законодавчих актів, забезпечення їх формальної 

визначеності, нормативності викладення положень та системної будови 

законодавства; 

дістали подальшого розвитку: 

 характеристика історії еволюції засобів законодавчої техніки на 

території України шляхом її періодизації на етапи та виокремлення недоліків 

застосування засобів законодавчої техніки в сучасній Україні; 

 шляхи вдосконалення застосування засобів законодавчої техніки, що 

узагальнено в межах: 1) ідеолого-доктринального напряму, який є комплексом 

науково обґрунтованих поглядів, ідей, положень, правил, що визначають 

стратегію удосконалення застосування засобів законодавчої техніки; 

2) нормативно-організаційного напряму, змістом якого є комплекс науково 

обґрунтованих та практично витребуваних шляхів удосконалення правового 

забезпечення застосування засобів законодавчої техніки. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки, пропозиції та 

рекомендації, обґрунтовані автором за результатами проведеного дослідження, 

можуть бути застосовані у: науково-дослідній роботі – для подальшого 

розвитку теоретико-правових знань юридичної науки з проблем засобів 

законодавчої техніки; законотворчій діяльності – з метою вдосконалення 

практики застосування засобів законодавчої техніки в Україні; викладацькій 

діяльності – під час підготовки підручників і навчальних посібників 

відповідної тематики, з метою ініціювання запровадження в навчальний 

процес закладів вищої освіти України юридичного профілю та юридичних 

факультетів закладів вищої освіти таких навчальних дисциплін, як 

«Законодавча техніка» та «Засоби законодавчої техніки», а також при 

підготовці їх навчально-методичного забезпечення. 

Апробація результатів дисертації. Окремі висновки, положення та 

рекомендації, обґрунтовані автором за результатами дисертаційної роботи, 

обговорювались на таких міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його 

вдосконалення» (м. Одеса, 9–10 жовтня 2015 р.); «Права людини в сучасних 

умовах розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. Київ, 16 грудня 

2017 р.); «Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського 

суспільства в Україні» (м. Київ, 14 грудня 2018 р.); «Актуальні питання 

розвитку права та законодавства: наукові дискусії» (м. Львів, 14–15 грудня 

2018 р.). 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 

10 наукових праць, серед яких 6 статей у фахових виданнях, у тому числі 

4 статті – у фахових виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз та 1 стаття – в іноземному періодичному виданні; 3 тези 

доповідей – у збірниках матеріалів науково-теоретичних, науково-практичних 

конференцій та круглих столів. 
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Структура дисертації визначається метою і завданнями дослідження. 

Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, що містять сім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 234 сторінки, список використаних джерел 

складається з 381-го найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її 

зв’язок з науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету і 

завдання дослідження, визначено його об’єкт і предмет, розкрито 

функціональні можливості методів наукового пізнання, які застосовано в 

роботі, вказано на положення наукової новизни отриманих результатів, 

обґрунтовано практичне значення одержаних результатів дослідження, 

наведено відомості про апробацію матеріалів дисертації та публікації 

автора. 

Розділ 1 «Історіографічні та методологічні основи дослідження 

засобів законодавчої техніки» складається з двох підрозділів, у яких 

здійснено періодизацію історії становлення уявлень про засоби законодавчої 

техніки, визначено перспективи наукового дослідження їх теоретико-

правових аспектів, а також встановлено методологічну основу наукового 

дослідження. 

У підрозділі 1.1 «Еволюція  наукових поглядів про засоби законодавчої 

техніки» розкрито історію зародження та розвитку уявлень про засоби 

законодавчої техніки, що дозволило здійснити її періодизацію шляхом 

виокремлення та характеристики таких етапів: 1) зародження уявлень про 

засоби законодавчої техніки (XI ст. до н.е. – кін. ХVІІІ ст.); 2) становлення 

уявлень про засоби законодавчої техніки (поч. ХІХ ст. – триває донині). 

Встановлено, що наукове дослідження засобів законодавчої техніки 

представлене поліваріативним колом філософсько-правових, історико-

правових, теоретико-правових, галузевих і міжгалузевих наукових розробок, 

що закономірно позначилось на становленні наукових поглядів на розуміння 

засобів законодавчої техніки у вітчизняній та зарубіжній правовій думці. З 

огляду на особливості теоретико-правових аспектів формування та 

вдосконалення засобів законодавчої техніки визначено перспективи їх 

наукового дослідження. 

У підрозділі 1.2 «Методологічні засади дослідження засобів 

законодавчої техніки» наголошено на тому, що методологічні засади 

вивчення теоретико-правових аспектів засобів законодавчої техніки 

зумовлені специфікою предмета наукового пізнання, що є питанням 

формування та вдосконалення самостійного елемента законодавчої 

техніки – його засобів. Зазначене потребує аналізу самих засобів 

юридичної техніки як об’єкта, що знаходиться в стані змін у частині 

формування та вдосконалення. 
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Встановлено методологічну основу наукового дослідження теоретико-

правових аспектів формування та вдосконалення засобів законодавчої техніки 

та визначено функціональні можливості її складових: принципів наукового 

пізнання; методологічних підходів та методів наукового дослідження 

(загальнонаукових та спеціально-наукових). 

Розділ 2 «Категоріальний вимір засобів законодавчої техніки» 

складається з трьох підрозділів, де визначено співвідношення засобів і правил 

законодавчої техніки як взаємопов’язаних явищ, узагальнено доктринальне 

розуміння засобів законодавчої техніки, виокремлено та охарактеризовано їх 

ознаки та критерії класифікації. 

У підрозділі 2.1 «Співвідношення засобів та правил законодавчої техніки 

як категорій юридичної науки» акцентовано увагу на тому, що в наукових 

джерелах існує невизначеність, синонімічність та навіть тотожність і підміна 

понять «засоби законодавчої техніки» та «правила законодавчої техніки». Це 

пояснюється тим, що співвідношення відповідних засобів та правил базується 

на розумінні законодавчої техніки як універсального інструментального 

феномена формалізації різновиду юридичної техніки та відповідно на аналізі 

їхніх завдань, функцій та інших характеристик. Вважаємо, що 

співвідношення понять «засоби законодавчої техніки» і «правила 

законодавчої техніки», насамперед, полягає в їх спільних ознаках  

(є самостійними елементами законодавчої техніки; складаються із системи 

імперативних вимог та рекомендаційних положень щодо підготовки проекту 

законодавчого акта, його розгляду та прийняття; є різновидом професійних 

правових знань про форму, зміст, структуру, реквізити та порядок створення 

законодавчих актів; застосовуються уповноваженими суб’єктами; 

використовуються під час розроблення будь-яких законодавчих актів та 

незалежно від їх форми та галузевої належності; мають прикладний характер 

тощо) та відмінних ознаках, що виявляються в їх сутності, значенні, статусі та 

механізмі реалізації. 

Підрозділ 2.2 «Засоби законодавчої техніки як юридична категорія: 

поняття та ознаки» стосується аналізу та узагальнення доктринального 

розуміння засобів законодавчої техніки, що здійснено в межах юридико-

інструментального системного та функціонального підходів.  

Виокремлено та охарактеризовано ознаки засобів законодавчої 

техніки, які закладено в основу удосконаленого поняття «засоби 

законодавчої техніки» як системи професійних інструментальних навичок 

уповноважених суб’єктів законопроектної діяльності, які 

використовуються ними в особливому процесуальному порядку, змістом 

яких є визначення форми законодавчого акта, моделювання його 

структури, формулювання його положень шляхом закріплення норм права 

та реквізитів законодавчого акта з метою досконалого юридико-

технічного оформлення законодавчих актів, забезпечення їх формальної 

визначеності, нормативності викладення положень та системної будови 

законодавства. 
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У підрозділі 2.3 «Критерії класифікації та різновиди засобів законодавчої 

техніки» визначено, що системність засобів законодавчої техніки та 

можливість їх класифікації на різновиди доводиться: по-перше, 

різноманітністю факторів, що впливають на законотворчу діяльність, 

потребують урахування та дотримання єдиних універсальних вимог щодо 

розроблення проектів законодавчих актів; по-друге, різноманітністю сфер 

суспільних відносин, які регламентуються або потенційно можуть бути 

регламентовані за допомогою законодавчих актів; по-третє, місцем та 

значенням засобів законодавчої техніки в системі юридико-технічних 

інструментів розроблення проектів законодавчих актів, з одного боку, та в 

системі юридичної практики – з іншого. 

Основу класифікації засобів законодавчої техніки має становити 

система критеріїв, які нададуть змогу врахувати їх багатоаспектність. Як 

критерії класифікації засобів законодавчої техніки виокремлено наступні: 

межі застосування в законотворчій діяльності (загальні, спеціальні, галузеві 

засоби законодавчої техніки); вид законодавчого акта (конституційні, 

міжнародні, кодифікаційні, засоби поточної законотворчості, засоби 

надзвичайної законотворчості); ступінь обов’язковості (рекомендаційні, 

забороняючі, зобов’язуючі засоби законодавчої техніки); зміст 

(інституційні, функціональні, організаційні засоби законодавчої техніки); 

суб’єкти застосування (засоби, що застосовують суб’єкти 

законопроектування та суб’єкти законодавчої діяльності); рівень формальної 

визначеності законодавчого акта (засоби забезпечення нормативності, 

текстуальної будови, системності, мовної доступності та зрозумілості 

законодавчого акта); система елементів законодавчого акта (засоби 

закріплення юридичних конструкцій, правових аксіом, правових символів, 

законодавчих презумпцій та фікцій, засоби мовленнєвого вираження 

положень законодавчих актів). 

Розділ 3 «Практичні недоліки застосування та удосконалення засобів 

законодавчої техніки в Україні» складається з двох підрозділів, де здійснено 

аналіз та періодизацію історії розвитку засобів законодавчої техніки на 

території сучасної України; встановлено та охарактеризовано недоліки 

застосування засобів законодавчої техніки в сучасній Україні, на підставі чого 

узагальнено напрями удосконалення застосування засобів законодавчої 

техніки. 

Підрозділ 3.1 «Недоліки застосування засобів законодавчої техніки в 

сучасній Україні» орієнтований на дослідження історії розвитку засобів 

законодавчої техніки на території сучасної України, на підставі чого 

доведено доцільність її періодизації на такі етапи: 1) зародження засобів 

законодавчої техніки в Київській Русі (кін. IX ст. – поч. XIV ст.); 

2) становлення засобів систематизації законодавства Великого Князівства 

Литовського та Речі Посполитої (сер. ХІV ст. – кін. ХVI ст.); 3) становлення 

засобів законодавчої техніки Гетьманщини (поч. XVII ст. – кін. XVIII ст.); 

4) інтенсифікація застосування засобів систематизаційної техніки 
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(поч. XІХ ст. – сер. 20-х років XX ст.); 5) становлення засобів законодавчої 

техніки Української державності (1917 – 1922 рр.); 6) становлення засобів 

законодавчої техніки в радянський період (1923 – 1991 рр.); 7) розвиток  

засобів законодавчої техніки за часів незалежності України (кін.  1991 р. – 

триває донині). 

Аналіз положень чинних законодавчих актів України дозволив 

установити та охарактеризувати недоліки застосування засобів законодавчої 

техніки, які підлягають урахуванню з метою вироблення шляхів 

удосконалення їх застосування. Недоліками застосування засобів 

законодавчої техніки в сучасній Україні є: складні історичні обставини, 

коли здобуття незалежності зумовило одночасне застаріння всієї чинної на 

той час законодавчої бази; відсутність незалежного кваліфікованого 

державного апарату; нерозробленість україномовної юридичної термінології 

та неоднозначність практики її застосування в процесі законодавчої 

діяльності; несформованість усталених традицій застосування засобів 

законодавчої техніки; поширеність практики прийняття законодавчих актів, 

що базуються не на загальнонаціональних, а на вузькокорпоративних 

інтересах; недосконалість функціонування судової гілки влади в контексті 

виконання функції тлумачення законодавства. 

У підрозділі 3.2 «Шляхи вдосконалення застосування засобів законодавчої 

техніки в законотворчій практиці сучасної України» наголошено на 

проблемах наукового вивчення питань удосконалення застосування засобів 

законодавчої техніки в Україні, підкреслено їх розпорошеність, епізодичність 

та непослідовність. 

З урахуванням недоліків застосування засобів законодавчої техніки в 

практиці законодавчої діяльності України виокремлено та узагальнено шляхи 

його вдосконалення в межах: 1) ідеолого-доктринального напряму, що є 

комплексом науково обґрунтованих поглядів, ідей, положень, правил, які 

визначають стратегію удосконалення застосування засобів законодавчої 

техніки, відповідають загальній концепції розвитку законодавства та є 

вихідними засадами законодавчої діяльності; 2) нормативно-організаційного 

напряму, змістом якого є комплекс науково обґрунтованих та практично 

витребуваних шляхів удосконалення правового забезпечення застосування 

засобів законодавчої техніки, а також підвищення рівня їх організаційно-

методичного забезпечення. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації міститься теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у визначенні та характеристиці теоретико-

правових аспектів засобів законодавчої техніки, історії та методології їх 

дослідження, категоріального виміру, недоліків та шляхів удосконалення їх 

застосування в законодавчій практиці сучасної України. Основними 

науковими і практичними результатами роботи є такі висновки: 
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1. Методологічною основою наукового дослідження теоретико-

правових аспектів формування та вдосконалення засобів законодавчої техніки 

мають бути: принципи наукового пізнання, які формують пізнавальну основу; 

методологічні підходи, функціональна спроможність яких виявляється у 

визначенні пізнавальної стратегії вивчення питань формування і 

вдосконалення засобів законодавчої техніки; методи наукового дослідження, 

що дають змогу дослідити конкретні аспекти формування та вдосконалення 

засобів юридичної техніки. Історію еволюції уявлень про засоби законодавчої 

техніки можна періодизувати в межах таких етапів: 1) зародження уявлень про 

засоби законодавчої техніки (XI ст. до н.е. – кін. ХVІІІ ст.), протягом якого 

було сформовано світоглядну основу сучасного розуміння засобів 

законодавчої техніки; 2) становлення уявлень про засоби законодавчої техніки 

(поч. ХІХ ст. – триває донині), що характеризується визнанням засобів 

законодавчої техніки як самостійного об’єкта наукового дослідження, що 

вивчаються в межах історико-теоретичних, галузевих та спеціальних 

юридичних наук. 

2. Багатоаспектність засобів законодавчої техніки передбачає потребу 

систематизації їх класифікації, в основу якої закладено такі критерії: межі 

застосування в законотворчій діяльності (загальні, спеціальні, галузеві 

засоби законодавчої техніки); вид законодавчого акта (конституційні, 

міжнародні, кодифікаційні, засоби поточної законотворчості, засоби 

надзвичайної законотворчості); ступінь обов’язковості (рекомендаційні, 

забороняючі, зобов’язуючі засоби законодавчої техніки); зміст 

(інституційні, функціональні, організаційні засоби законодавчої техніки); 

суб’єкти застосування (засоби, що застосовують суб’єкти 

законопроектування та суб’єкти законодавчої діяльності); рівень формальної 

визначеності законодавчого акта (засоби забезпечення нормативності, 

текстуальної будови, системності, мовної доступності та зрозумілості 

законодавчого акта); система елементів законодавчого акта (засоби 

закріплення юридичних конструкцій, правових аксіом, правових символів, 

законодавчих презумпцій та фікцій, засоби мовленнєвого вираження 

положень законодавчих актів). 

3. Поняття «засоби законодавчої техніки» і «правила законодавчої 

техніки» є взаємопов’язаними, що розкривається в межах їх спільних і 

відмінних ознак. Спільні ознаки засобів і правил законодавчої техніки 

полягають у тому, що вони: а) є самостійними елементами законодавчої 

техніки; б) складаються із системи імперативних вимог та рекомендаційних 

положень щодо підготовки проекту законодавчого акта, його розгляду та 

прийняття; в) є різновидом професійних правових знань про форму, зміст, 

структуру, реквізити та порядок створення законодавчих актів; 

г) застосовуються уповноваженими суб’єктами; ґ) є універсальними, оскільки 

використовуються під час розроблення будь-якого законодавчого акта; 

д) мають прикладний характер, оскільки реалізуються в юридичній практичній 

діяльності у сфері законотворчості; е) спрямовані на підготовку та прийняття 
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законодавчого акта, що відзначається високим рівнем юридико-технічної 

будови. 

Відмінні ознаки засобів і правил законодавчої техніки полягають у тому, 

що правила законодавчої техніки мають загальноорієнтаційне значення; 

можуть або проголошуватись, або існувати як положення правової доктрини; є 

стабільними; переважно наділені імперативним статусом; становлять 

методологічну основу застосування прийомів, способів і засобів законодавчої 

техніки; визначають зміст діяльності суб’єктів законопроектування та 

законодавчої діяльності; стосуються ключових питань юридико-технічної 

будови законодавчих актів, водночас засоби законодавчої техніки мають 

конкретно-орієнтаційне значення; мають обов’язково реалізовуватись; є 

динамічними; поєднують у собі вимоги як імперативного, так і 

диспозитивного (рекомендаційного) характеру; мають прикладний характер та 

є інструментами реалізації правил законодавчої техніки; конкретизують 

правила законодавчої техніки щодо форми, змісту, структури та реквізитів 

законодавчих актів. 

Засоби законодавчої техніки  характеризуються наступними сутнісними 

ознаками: а) є системою професійних інструментальних навичок 

уповноважених суб’єктів законопроектної діяльності; б) мають правовий 

характер; в) застосовуються суб’єктами законопроектної діяльності на 

професійній основі; г) їх призначенням є формалізація норм права як системи 

законодавчих актів; ґ) мають системний характер, оскільки є елементом 

законодавчої техніки та структурно поділяються на засоби: визначення форми 

законодавчого акта; формалізації його змісту, структуризації законодавчого 

акта, закріплення його реквізитів тощо; д) застосовуються в особливому 

процесуальному порядку. 

4. Доктринальне розуміння засобів законодавчої техніки можна 

розглядати в межах: юридико-інструментального підходу, який визначає 

засоби законодавчої техніки з точки зору їх юридичного призначення в 

арсеналі інструментів побудови законопроектів уповноваженими 

суб’єктами; системного підходу, який засновує характеристику засобів 

законодавчої техніки на ідеї їх належності до явищ більш широкого 

порядку (законодавча техніка, юридична техніка); функціонального 

підходу, що розкриває засоби законодавчої техніки з точки зору їх 

функціонального призначення, яке зводиться не лише до їх розуміння як 

інструментів у діяльності уповноважених суб’єктів законопроектування, а 

й до їх системної функції щодо побудови законодавчої бази та 

систематизації законодавчих актів; методологічної функції, змістом якої є 

забезпечення законопроектної діяльності в цілому; навчальної функції, що 

реалізується в межах підготовки фахівців у сфері законопроектування 

тощо. Поняття «засоби законодавчої техніки» можна визначати як систему 

професійних інструментальних навичок уповноважених суб’єктів 

законопроектної діяльності, які використовуються ними в особливому 

процесуальному порядку, змістом яких є визначення форми законодавчого 
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акта, моделювання його структури, формулювання його положень шляхом 

закріплення норм права та реквізитів законодавчого акта з метою 

досконалого юридико-технічного оформлення законодавчих актів, 

забезпечення їх формальної визначеності, нормативності викладення 

положень та системної будови законодавства. 

5. Дослідивши історію еволюції засобів законодавчої техніки на 

території України, можна періодизувати її в межах таких етапів: 

1) зародження засобів законодавчої техніки в Київській Русі (кін. IX ст. – 

поч. XIV ст.), що пов’язаний із використанням засобів кодифікації 

законодавчих актів під час створення «Руської правди»; 2) становлення 

засобів систематизації законодавства Великого Князівства Литовського та 

Речі Посполитої (сер. ХІV ст. – кін. ХVI ст.), протягом якого було 

підготовлено та ухвалено Статути Великого Князівства Литовського (1529 р., 

1566 р., 1588 р.), що свідчить про досить високий рівень систематизації 

нормативно-правових актів; 3) становлення засобів законодавчої техніки 

Гетьманщини (поч. XVII ст. – кін. XVIII ст.), який характеризується 

ускладненням системи засобів законодавчої техніки та суттєвим збільшенням 

обсягів практики їх застосування; 4) інтенсифікація застосування засобів 

систематизаційної техніки (поч. XІХ ст. – сер. 20-х років XX ст.), що 

характеризується поширенням законодавства Російської імперії, яке 

розвивається шляхом активізації систематизаційної роботи; 5) становлення 

засобів законодавчої техніки Української державності (1917 – 1922 рр.), що 

характеризується поширенням практики затвердження декларативних і 

програмних положень у політико-правових актах; 6) становлення засобів 

законодавчої техніки в радянський період (1923 – 1991 рр.), особливостями 

якого є загальна заідеологізованість законодавства; поширення практики 

використання значної кількості декларативних положень у змісті законодавчих 

актів; 7) розвиток засобів законодавчої техніки за часів незалежності України 

(кін. 1991 р. – триває донині), особливостями якого є значне розширення 

практики законодавчої діяльності тощо. 

Недоліками застосування засобів законодавчої техніки в сучасній 

Україні є: складні історичні обставини; відсутність незалежного 

кваліфікованого державного апарату; нерозробленість україномовної 

юридичної термінології та неоднозначність практики її застосування в процесі 

законодавчої діяльності; несформованість усталених традицій застосування 

засобів законодавчої техніки; поширеність практики прийняття законодавчих 

актів, що базуються не на загальнонаціональних, а на вузькокорпоративних 

інтересах; недосконалість функціонування судової гілки влади в контексті 

виконання функції тлумачення законодавства тощо. 

6. Шляхи удосконалення застосування засобів законодавчої техніки в 

законотворчій практиці сучасної України можна віднайти в межах: 1) ідеолого-

доктринального напряму, що охоплює посилення фундаментальних наукових 

досліджень засобів законодавчої техніки з метою виокремлення та 

обґрунтування самостійної концепції засобів законодавчої техніки як 
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багатоаспектного теоретико-правового та практичного феномена сучасної 

законодавчої діяльності; законодавче затвердження стратегії розвитку 

законодавства України; розширення практики планування законопроектної 

діяльності; посилення ролі наукових досліджень питань правоутворення, 

правотворчості, юридичної та законодавчої техніки, законодавчої діяльності та 

законодавчого процесу; 2) нормативно-організаційного напряму, складовими 

якого є удосконалення правового забезпечення застосування засобів 

законодавчої техніки (правове закріплення засобів законодавчої техніки; 

скасування законодавчих актів, прийнятих органами державної влади УРСР та 

СРСР; закріплення вимоги недопущення внесення до законодавчого акта змін і 

доповнень понад п’ять разів, в іншому випадку слід ухвалювати новий 

законодавчий акт або його нову редакцію; прийняття положення про 

недопустимість ухвалення законодавчих актів усупереч закріпленим принципам 

застосування засобів законодавчої техніки тощо); затвердження наказом 

Міністерства юстиції України єдиних теоретико-методологічних засад 

законопроектування як Інструкції з підготовки законопроектів та 

законопроектної документації; посилення взаємодії між органами державної 

влади, місцевого самоврядування, представниками громадських об’єднань, 

науковими та освітніми закладами у сфері підготовки законопроектної 

документації тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Щербина В. С. Засоби законодавчої техніки: теоретико-правові 

аспекти формування та вдосконалення. – 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. – Київ, 2019. 

Проаналізовано і періодизовано історію становлення уявлень про засоби 

законодавчої техніки, з’ясовано перспективи наукового дослідження їх 

теоретико-правових аспектів. Визначено співвідношення засобів і правил 

законодавчої техніки, виокремлено та розкрито зміст їх спільних та відмінних 

ознак. Виокремлено ознаки засобів законодавчої техніки, на підставі чого 

вдосконалено їх понятійне визначення. Виокремлено критерії класифікації 

засобів законодавчої техніки та охарактеризовано їх різновиди. 

Здійснено аналіз історії розвитку засобів законодавчої техніки, а також 

встановлено недоліки та узагальнено напрями удосконалення їх застосування в 

сучасній Україні. 

Ключові слова: юридична техніка, законодавча техніка, засоби 

законодавчої техніки, правила законодавчої техніки, законодавча діяльність, 

формалізація права, законопроект. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Щербина В. С. Средства законодательной техники: теоретико-

правовые аспекты формирования и усовершенствования. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история 

политических и правовых учений. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Проанализирована и периодизирована история становления 

представлений о средствах законодательной техники, изучены перспективы 

научного исследования их теоретико-правовых аспектов. Определено 

соотношение средств и правил законодательной техники, выделено и раскрыто 

содержание их общих и различных признаков. Выделены признаки средств 

законодательной техники, на основании чего усовершенствовано их 

понятийное определение. Выделены критерии классификации средств 

законодательной техники и раскрыты их виды. 

Осуществлен анализ истории развития средств законодательной техники, 

а также установлены недостатки и обобщены направления 

усовершенствования их применения в современной Украине. 

Ключевые слова: юридическая техника, законодательная техника, 

средства законодательной техники, правила законодательной техники, 

законодательная деятельность, формализация права, законопроект. 

 

ANNOTATION 

 

Shcherbyna V. S. Мeans of legislative technique: theoretical and legal 

aspects of the formation and improvement. – Qualification scientific work on 

rights for a manuscript. 

The dissertation for obtaining scientific degree of candidate for juridical 

science at speciality 12.00.01 «Theory and history of state and law; history of 

political and law doctrines». – Taras Shevchenko National University of Kyiv of 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the identification and characterization theoretical 

and legal aspects of the means of legislative technique, the history and methodology 

of their research, categorical measurement, weaknesses and ways of improving their 

use in the legislative practice of modern Ukraine. In the scientific work an analysis 

of the history of the formation of ideas about means of legislative technique was 

carried out, which allowed to make its periodization in two stages: 1) the emergence 

of ideas about the means of legislative technique (XI century BC – the end of the 

XVIII century), during which the world-view basis of modern understanding of the 

means of legislative technique was formed; 2) the formation of ideas about means of 

legislative technique (beginning of the ХІХ century – continues to these days), 

characterized by the recognition of means of legislative technique as an independent 
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object of scientific research, studying within the historical, theoretical, branch, and 

special law sciences. The prospects of scientific research of theoretical and legal 

aspects of means of legislative technique are determined. 

The methodological basis of scientific research of theoretical and legal aspects 

of the formation and improvement of means of legislative technique is established, 

the components of which are:  the principles of scientific cognition; methodological 

approaches; methods of scientific research (philosophical (ideological), general 

scientific and special-scientific). 

An analysis of the approaches to understanding the means and rules of 

legislative technique allowed to determine their correlation as interrelated 

phenomena, disclosed within their common and distinctive features. Generalized 

doctrinal understanding of the means of legislative technique within the limits: of 

jurido-instrumental approach; of a systematic approach; of a functional approach. 

On the basis of distinguished and characterized features of legislative technique, its 

conceptual definition as a system of professional instrumental skills of authorized actors 

of legislative activity, which are used by them in a clearly defined procedural order, 

whose content is the definition of the form of a legislative act, the modeling of its 

structure, formulation of its provisions by  consolidation of the rules of law and details of 

a legislative act for the purpose of perfect legal and technical registration of legislative 

acts, ensuring its formal definition, normative statement of the terms and structure of the 

system of legislation. The multifaceted means of legislative technique determines the 

possibility of their classification, which is based on the following criteria: the limits of 

application in law-making activities (general, special, sectoral means of legislative 

technique); type of legislative act (constitutional, international, codification, means of 

current lawmaking and means of extraordinary law-making); the degree of binding 

(recommendations, prohibitions, obligatory means of legislative technique); content 

(institutional, functional, organizational means of legislative technique); subjects of 

application (means used by the subjects of draft law and subjects of legislative activity); 

the level of formal certainty of the legislative act (means of ensuring normativity, textual 

construction, system, language accessibility and clarity of the legislative act), etc. 

An analysis of the history of the development of legislative techniques in the 

territory of modern Ukraine allowed its periodization. The shortcomings of the use of 

legislative techniques in modern Ukraine were identified and characterized, on the basis 

of which the ways of improving the application of means of legislative technique were 

substantiated, which are summed up within 1) ideological and doctrinal direction, 

which is a set of scientifically grounded views, ideas, regulations, rules that determine 

the strategy of improving the application of legislative means, are consistent with the 

general concept of the development of legislation and act as the starting point of 

legislative activity; 2) the normative and organizational direction, the content of which 

is a complex of scientifically substantiated and virtually demanded ways to improve the 

legal support of the use of legislative means, as well as increase their level of 

organizational and methodological support. 

Key words: legal technique, legislative technique, means of legislative technique, 

the rules of legislative technique, legislative activity, formalization of law, bill. 
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