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Дисертаційна робота присвячена визначенню та характеристиці теоретико-

правових аспектів засобів законодавчої техніки, історії та методології їх

дослідження, категоріального виміру, недоліків та шляхів вдосконалення їх

застосування в законодавчій практиці сучасної України.

У науковій роботі здійснено аналіз історії становлення уявлень про засоби

законодавчої техніки, що дозволило провести її періодизацію в межах двох

етапів: 1) зародження уявлень про засоби законодавчої техніки (XI ст. до н.е. –

кін. ХVІІІ ст.), протягом якого була сформована світоглядна основа сучасного

розуміння засобів законодавчої техніки; 2) становлення уявлень про засоби

законодавчої техніки (поч. ХІХ ст. – триває донині), що характеризується

визнанням засобів законодавчої техніки в якості самостійного об’єкту

наукового дослідження, що вивчаються в межах історико-теоретичних,

галузевих та спеціальних юридичних наук. Визначено перспективи наукового

дослідження теоретико-правових аспектів засобів законодавчої техніки, а саме

вивчення: а) історії виникнення та розвитку уявлень про засоби законодавчої

техніки в правові думці та її періодизація; б) методологічної основи

дослідження засобів законодавчої техніки; в) понятійних основ засобів

законодавчої техніки як самостійного елементу понятійно-категоріального

апарату юридичної науки та термінологічного апарату законодавства тощо.

Встановлено методологічну основу наукового дослідження теоретико-

правових аспектів формування та вдосконалення засобів законодавчої техніки,

складовими якої є: принципи наукового пізнання, котрі формують пізнавальну
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основу вивчення питань формування та вдосконалення засобів законодавчої

техніки; методологічні підходи, функціональна спроможність яких виявляється

у визначенні пізнавальної стратегії вивчення питань формування і

вдосконалення засобів законодавчої техніки; методи наукового дослідження

(філософські (світоглядні), загальнонаукові та спеціально-наукові), що

дозволяють дослідити конкретні аспекти формування та вдосконалення засобів

юридичної техніки.

Аналіз підходів до розуміння засобів та правил законодавчої техніки

дозволив визначити їх співвідношення як взаємопов’язаних явищ, що розкрито

в межах їх спільних та відмінних ознак. Узагальнено доктринальне розуміння

засобів законодавчої техніки 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 приналежності до явиш більш широкого порядку

(законодавча техніка, юридична техніка); функціонального підходу, що

розкриває засоби законодавчої техніки з точки зору їх функціонального

призначення, котре зводиться не лише до їх розуміння як інструментів в

діяльності уповноважених суб’єктів законопроектування, але і 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 в сфері законопроектування тощо.

На підставі виокремлених та охарактеризованих ознак засобів

законодавчої техніки удосконалено його понятійне визначення як системи

професійних інструментальних навичок уповноважених суб’єктів

законопроектної діяльності, які використовуються ними у чітко визначеному

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
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юридико-технічного оформлення законодавчих актів, забезпечення її

формальної визначеності, нормативності викладення положень та системної

будови законодавства. Багатоаспектність засобів законодавчої техніки визначає

можливість їх класифікації, в основу якої закладено наступні критерії: межі

застосування в законотворчій діяльності (загальні, спеціальні, галузеві засоби

законодавчої техніки); вид законодавчого акта (конституційні, міжнародні,

кодифікаційні, засоби поточної законотворчості та 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

застосовуються суб’єктами законопроектування та суб’єктами законодавчої

діяльності); рівень формальної визначеності законодавчого акта (засоби

забезпечення нормативності, текстуальної побудови, системності, мовної

доступності та зрозумілості законодавчого акта) тощо.

Аналіз історії розвитку засобів законодавчої техніки на території сучасної

України дозволив провести її періодизацію. Встановлено та охарактеризовано

недоліки застосування засобів законодавчої техніки в сучасній Україні, на

підставі яких обґрунтовано шляхи вдосконалення застосування засобів

законодавчої техніки, що узагальнені в межах: 1) ідеолого-доктринального

напряму, який являє собою комплекс науково обґрунтованих поглядів, ідей,

положень, правил, які визначають стратегію удосконалення застосування

засобів законодавчої техніки, відповідають загальній концепції розвитку

законодавства та виступають 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 супроводу.

Ключові слова: юридична техніка, законодавча техніка, засоби

законодавчої техніки, правила законодавчої техніки, законодавча діяльність,

формалізація права, законопроект.
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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

(a doctor of philosophy) 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 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, namely studying: a) of the history of the emergence and development

of ideas about the means of legislative technique in the legal thought and its

periodization; b) methodological basis of research of means of legislative technique;

c) the conceptual foundations of the means of legislative technique as an independent

element of the conceptual-categorical apparatus of legal science and terminology of

legislation, etc.

The methodological basis of scientific research of theoretical and legal aspects

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



6

the components of which are: the principles of scientific cognition, which form the

cognitive basis for the study of issues of the formation and improvement of

legislative technique means; methodological approaches, the functional capacity of

which is manifested in determining the cognitive strategy of studying issues of the

formation and improvement of legislative technique means; methods of scientific

research (philosophical (ideological), general scientific and special-scientific),

allowing to investigate specific aspects of the formation and improvement of legal

means.

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, which defines the means of legislative technique from

the point of view of their legal purpose in the arsenal of tools for the construction of

bills by authorized entities; of a systematic approach that establishes the

characteristics of legislative techniques on the idea of belonging to a broader order

(legislative technique, legal technique); of a functional approach that reveals the

means of legislative technique in terms of their functional purpose, which is reduced

not only to their understanding as tools in the activity of authorized actors of draft

laws, but also to their systemic function in relation to the construction of the

legislative framework and the systematization of legislative acts; of the

methodological function, the content of which is to ensure the legislative activity in

general;  educational function, which is implemented within the framework of

training specialists in the field of drafting legislation, etc.

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
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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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ВСТУП

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.
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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 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;
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– 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-ціннісні властивості засобів

законодавчої техніки в практиці законотворення (підрозділ 3.1).
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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,
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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.

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,
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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

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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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
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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.

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.
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЗАСОБІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ 

 

 

1.1 Еволюція наукових поглядів про засоби законодавчої техніки 

 

Наукове дослідження засобів законодавчої техніки крізь призму їх 

теоретико-правових аспектів варто розпочати з вивчення особливостей 

історіографії їх наукового пізнання, що дозволить з’ясувати закономірності 

розвитку наукових уявлень про засоби законодавчої техніки та розкрити стан їх 

наукового пізнання. Встановлення історіографічних основ наукового пізнання 

предмету дослідження є важливим та першочерговим етапом здійснення будь-

якої науково-дослідної роботи. Це пояснюється необхідністю з’ясування 

особливостей зародження, становлення наукових досліджень, визначення стану 

наукового пізнання та з’ясування потенційно перспективних наукознавчих 

аспектів, що потребують наукової розробки та переосмислення з точки зору 

сучасних особливостей розвитку суспільства та держави.  

Теоретико-правові аспекти засобів законодавчої техніки як наукознавча 

проблема характеризується історією свого зародження та розвитку, 

відзначається поточним станом наукової розробки. Це пояснюється насамперед 

особливістю самих засобів законодавчої техніки, які виникають та 

розвиваються із появою перших законодавчих актів, формуванням особливого 

процесу підготовки, розгляду та прийняття законодавчих актів. Саме тоді 

виникає об’єктивна необхідність підготовки особливого документу, що 

відзначається високим рівнем формалізованості, системності, офіційності. 

Умовою відповідності закону цим критеріям є правильне застосування засобів 

законодавчої техніки, які є мають обов’язковий статус, виступають в якості 

інструменту в роботі уповноважених суб’єктів щодо розробки проектів 

законодавчих актів та їх прийняття. З розвитком суспільства, розбудовою 
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держави змінюються і законодавчі акти, в тому числі удосконалюється і їхнє 

юридико-технічне оформлення. Відповідно розвиваються самі засоби 

законодавчою техніки, забезпечуючи удосконалення юридико-технічного 

оформлення законодавчих актів. З наукової точки зору засоби законодавчої 

техніки – це феномен, що відзначається закономірностями свого зародження, 

розвитку, удосконалення та практичної реалізації в діяльності уповноважених 

суб’єктів, що розробляють проекти законодавчих актів, їх розглядають та 

приймають. Відповідно засоби законодавчої техніки мають потужний 

пізнавальний потенціал, потребують виявлення потенційно перспективних 

аспектів свого вивчення та відповідного подальшого впровадження результатів 

наукової розробки у практику законотворчості.  

Слід наголосити на тому, що в період Античності в поглядах мислителів 

того часу вже виникають і обґрунтовуються перші уявлення про критерії якості 

законодавчого акта, особливості його форм виразу, структури, мови викладу, 

доступності тощо, які в цілому стосуються питань засобів законодавчої техніки 

в сучасному їх розумінні. Зокрема в праці Платона «Закони» мислитель 

піднімає широке коло питань про їх структурну побудову, форму виразу, 

роботу правителя щодо підготовки і прийняття законів, вимоги до його 

опублікування, мови виразу, її доступності та зрозумілості [248, с. 154, 187]. 

Мислитель ще не виокремлює поняття «засоби законодавчої техніки», водночас 

вже веде мову про відповідні юридико-технічні вимоги до законів. Подібні 

погляди обґрунтовує в своїй праці «Політика» і Аристотель, який в певній мірі 

продовжує ідеї свого вчителя – Платона та додатково звертає увагу на роботу 

уповноважених суб’єктів над текстом законів, їх змістом, наголошує на 

процедурі прийняття законодавчих актів, тих положеннях, які мають бути в 

ньому відображені [12]. Значний внесок у розвиток уявлень про юридичну 

техніку в цілому та про засоби законодавчої техніки зокрема зробили юристи 

Стародавнього Риму. В своїй праці «Про державу» М. Т. Цицерон вказував на 

те, що лише держава несе відповідальність за якість законів. Зміст законів має 

створюватись правителями, вони повинні письмово закріпити свої законодавчі 
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вимоги до людей, забезпечити їх зрозумілість, доступність, сприйняття народом 

та бути такими, які можливо виконати [342, с. 112]. В своїй іншій праці – «Про 

закони» філософ вже звертає увагу, в тому числі і на юридико-технічні аспекти 

законів, пов’язуючи їх з тілом права, вказуючи на те, що лише в документі 

можливо закріпити і донести вимоги правителя до народу. Тому правитель має 

бути обізнаний в граматиці та мати професійні здібності викладати мовою свої 

вимоги, переконувати людей у доцільності цих вимог, вказувати на 

невідворотність покарань за порушення (недотримання) цих вимог [342, с. 145]. 

В подальшому юристи Стародавнього Риму доповнюють погляди мислителів 

Античності, вказуючи на те, що засобами викладу законів є особлива ділова 

мова, що не допускає можливості вживання тих слів, які можуть неоднозначно 

розумітись або призводити до хибного сприйняття вимог закону (Павел), 

звертається увага на реквізити закону, що повинен мати назву, відомості про 

видавника (Папініан), бути взаємоузгодженим з положеннями інших 

законодавчих актів, не призводити до протиріч, які в результаті підвищують 

ризик зневіри людей у силі та корисності законів (Гай) тощо [154].  

У період Середньовіччя уявлення про техніку побудови законодавчих актів 

продовжують розвиватись та доповнюються поглядами теологічного характеру. 

Насамперед, мова іде про ідеї Ф. Аквінського, який звернув увагу на витоки 

права, яке походить перш за все від Всевишнього, виражає основи 

Християнства, за своєю сутністю є благом, яке надане людям [3, с. 235]. 

Філософ не виокремлював категорію «засоби законодавчої техніки», однак  

вказував на те, що закони поділяються на божественні, якими є відповідні 

релігійні канони та похідні від них – людські закони, які створюються 

законодавцем, мають формалізований характер, будуються відповідно до 

усталених правил з метою забезпечення донесення їх вимог до як найширшого 

кола людей [3, с. 240]. Тобто мова іде про коло уніфікованих правил, котрі 

використовуються для формалізації людських законів. Також варто відзначити і 

окремі ідеї М. Падуанського, який в цілому звернув увагу на наявність 

різноманітних суб’єктів творення права (народ, керівники держави, 
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священнослужителі тощо), які мають право створювати закони. Однак, 

наявність широкого кола суб’єктів правотворчості створює ризик прийняття 

законів, що матимуть різний стиль викладення правових вимог, зміст, 

різноманітну структуру. Тому філософ відзначив необхідність уніфікації 

правил побудови законів з метою уникнення хаосу, розпорошеності та 

протирічності в їх положеннях [239]. В пізнавальному плані важливими є ідеї 

юристів Середньовіччя, які доповнили уявлення про юридико-технічну будову 

законодавчих актів практичними аспектами. Ірнерій одним з перших в історії 

правових вчень звернув увагу на форму закону, яка характеризує статус 

законодавчого акта, його місце в ієрархії нормативно-правових актів та 

співвідношення з іншими актами. Окрім того, філософ сформулював низку 

критеріїв якості закону та його юридико-технічної досконалості, до яких 

відносив зрозумілість та доступність положень закону, реальність його 

положень, наявність механізму реалізації положень закону, положення закону 

повинні бути розміщені послідовно [154, с. 130]. Окрім того і іншими юристами 

цього періоду звернено увагу на винятково письмовий характер закону, його 

доступність та зрозумілість для максимальної кількості людей (Л. Раймунд) 

[212], обов’язкове закріплення умов юридичної відповідальності за порушення 

або невиконання положень закону (Е. фон Репков) [212]. 

Період пізнього Середньовіччя значно збагатив уявлення про юридичну 

техніку законодавчих актів, хоча саме поняття «юридична техніка», так само як 

і «законодавча техніка» ще не виокремлене. Слід відзначити погляди 

Н. Макіавеллі, який у праці «Роздуми про першу декаду Тіта Лівія» [215] 

доповнює правові вчення ідеями про залежність статусу законодавчого акта від 

статусу правителя, котрий прийняв цей законодавчий акт. Відповідно 

юридична сила законодавчого акта буде та вища, де правитель має всеосяжну, 

деспотичну владу, а отже і сам законодавчий акт буде націлений на украплення 

державності, забезпечення інтересів держави, сприятиме розбудову публічного 

управління. У своїй праці «Про право війни і миру» [59, с. 234] Г. Гроцій 

розширює уявлення про засоби побудови законодавчих актів, вказуючи на те, 
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що закони мають носити уніфіковану форму та структуру, що забезпечить їх 

системність та однотипність, спростить користування законодавчими актами. 

Окрім того, вчений одним з перших звертає увагу на наявність і міжнародних 

документів, з положеннями яких мають бути узгоджені положення відповідних 

законодавчих актів держави. Філософ так само звертає увагу на компетентність 

суб’єкта, що видає законодавчий акт, від чого буде залежати його статус, 

визначає необхідність розподілу між суб’єктами повноважень в сфері 

правотворчості, недопущення їх дублювань та протиріч, визначає принципи 

публічного права, які є вихідними та мають бути неухильно дотримані в 

процесі формування галузей публічного права. В аспекті становлення уявлень 

про засоби законодавчої техніки Дж. Локк у своїй праці «Два трактати про 

правління» [210] опосередковано вказує на такий важливий елемент техніки 

законотворення як компетентність та професійність законотворення. 

Відповідно саме оформлення законодавчих актів має носити професійний 

характер, відповідати повноваженням суб’єкта правотворчості. 

Період Просвітництва відзначається стрімким розвитком уявлень про 

техніку побудови актів законотворчості, де основу становить розумова людська 

діяльність, яка спроможна виправити недоліки юридико-технічного 

оформлення актів правотворчості та в подальшому створити таку систему 

законодавства, що буде спроможна реформувати більшість сфер людської 

діяльності, не допустити абсолютизацію або узурпацію влади, закласти 

підвалини для розвиту суспільства, в якому панує справедливість, 

збалансованість інтересів, свобода та права людини. Ш.-Л. Монтеск’є у своїй 

праці «Про дух законів» [224, с. 376] зауважує, що право утворюється з 

реального життя людей, уособлює в собі їх потреби та інтереси. Закон же є 

формою закріплення права, що відображає в собі відповідний дух, який 

становить система факторів економічного, політичного, демографічного, 

географічного плану. Таким чином, закон – це лише «оболонка», яка в собі 

закріплює правові положення, які фіксують норми права, тобто результат 
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відображення цього «духу закону», а саме різноманітних факторів життя 

людей.  

В період Просвітництва розвиваються ідеї філософів, що засновують свої 

погляди на засадах гуманізму, визнання потужного рушійного потенціалу 

людського розуму, необхідності підвищення рівня освіченості людей, як основи 

поступального розвитку суспільства, всіх його інституцій тощо. Тому і питання 

системи законів, їх побудови, оформлення, значення та ефективності 

функціонування займають центральне місце в системі поглядів філософів цього 

часу. Засоби юридичної техніки, хоч ще і не отримують категоріального 

розуміння, однак їх характеристика, зміст та значення вже отримали певний 

аналіз у працях філософів того часу. П. Гольбах в своїх поглядах прийшов до 

висновку, що законодавець має виявити та усвідомити зміст природного права, 

а вже в подальшому, використовуючи юридичні навички підготовки змісту 

законодавчих актів, перекласти ці вимоги на юридичну мову, тим самим 

створивши письмові документи, що закріплюють норми позитивного права. 

Окрім того, філософ надав і ряд практичних рекомендацій щодо того, як слід 

готувати законодавчі акти, які мають бути доступними за змістом, 

справедливими за сутністю та ефективними за дією [238, с. 256]. Ще однин з 

представників періоду Просвітництва – Д. Дідро в своїх поглядах зазначав про 

те, що законодавчі акти є віддзеркаленням суспільного договору, на якому 

засновується життя людей. Саме положення узгоджених в середині суспільства 

інтересів мають бути перекладені на мову права та закроплені у змісті законів. 

Недотримання цієї вимоги призводить до перекручування суспільних потреб, 

результатів збалансованості інтересів в суспільстві, і як наслідок – призводить 

до несправедливості у суспільстві, посилює конфліктність в середині 

суспільства. Фактично такий закон стає суспільно шкідливим та потребує 

скасування [238, с. 263]. Подібними є і погляди К.-А. Гельвеція, який техніку 

побудови законодавчих актів розглядав як засіб трансформації (перенесення) 

положень суспільного договору в положення закону, котрий закріплював їх, 

надавав їм загальнообов’язкового статусу, забезпечував їх авторитетність та 
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визначав засоби примусу за невиконання чи порушення його положень [54, 

c. 207]. Вольтер доповнив уявлення про засоби законодавчої техніки того часу 

ідеєю про те, що закони мають складатись з конструкцій, котрі мають 

визначати межі та зміст автономії кожної людини [154, с. 364]. Окрім того, 

уявлення про техніку підготовки законодавчих актів доповнились поглядами 

про: 

‒ розумову діяльністю людини, що лежить в основі побудови структури 

і змісту закону, надання йому відповідної форми виразу [53, с. 77]; 

‒ участь народу держави у прийнятті законодавчих актів, де народ 

виступає суб’єктом, що визначає зміст законодавчих актів та його схвалює. 

Водночас законодавець має бути інструментом в руках народу, котрий виявляє 

норми права, сформовані суспільством, надає їм форми закону та гарантує їх 

непорушність та дієвість, в тому числі і за допомогою примусу [51, с. 26]; 

‒ роль держави в законотворчості, де держава є єдиним і універсальним 

суб’єктом, що забезпечує розробку проектів законодавчих актів, у чітко 

визначених випадках – їх прийняття, оформлення відповідно до єдиних 

стандартних вимог, системність побудови законодавчих актів, їх 

загальнообов’язковий статус та реалізацію положень законодавчих актів [21, 

с. 34]; 

‒ особливу форму людської інтелектуальної діяльності, що має 

професійний характер, забезпечує моделювання бажаних, необхідних та 

шкідливих моделей поведінки суб’єктів права, тим самим в подальшому 

закріплює ці моделі у змісті законодавчого акта [165], використовуючи засоби 

дозволів, зобов’язань та заборон тощо. 

Аналіз вказаних поглядів філософів можливо було б продовжувати, 

водночас, ми відзначили найбільш принципові з них, які закладають 

світоглядну основу для подальшого виокремлення та розвитку наукових 

досліджень засобів законодавчої техніки, що отримує відповідний напрям 

наукового пізнання. Вивчення поглядів мислителів і філософів минулого 

дозволяє зробити висновок про те, що виникненню перших наукових уявлень 
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про засоби законодавчої техніки передував досить тривалий період (від 

Античності (XI – IX ст. до н.е.) до кін. ХVІІІ ст.), протягом якого була 

сформована світоглядна основа сучасного розуміння засобів законодавчої 

техніки. Умовно вказаний період можливо визначити як період зародження 

уявлень про засоби законодавчої техніки. Вказаний період можливо 

охарактеризувати в межах наступних положень: 

‒ засоби законодавчої техніки ще не отримали свого наукового 

виокремлення в якості самостійного об’єкту пізнання та категоріального 

розуміння, однак окремі уявлення про засоби законодавчої техніки філософами 

того часу розкриваються опосередковано в межах вивчення інших явищ та 

процесів життя суспільства, а саме: законів та критеріїв їх якості, походження 

права, розмежування права та закону, вимог, що висуваються до змісту закону 

та до суб’єктів, котрі його створюють, особливостей мови та стилю його 

викладення, забезпечення ієрархічної будови, системності  тощо; 

‒ уявлення про техніку побудови законодавчих актів засновані на 

використанні філософських (світоглядних) методів наукового пізнання, 

результатом чого є комплекс уявлень про досліджуване явище як загального 

суспільного пізнавального феномену, що відображає уявлення про нього як про 

елемент явищ і процесів суспільної дійсності. Результати такого вивчення 

техніки побудови законодавчих актів мають загальний характер та об’єктивно 

потребують своєї конкретизації шляхом проведення конкретно наукових 

досліджень вказаного феномену, засновуючись на результатах його 

світоглядного сприйняття; 

‒ формалізація права розглядається як виключно інструментальний 

процес, який здійснюється з метою забезпечення доступності права, його 

сприйняття невизначеним колом суб’єктів, що відбувається шляхом 

використання різноманітних способів, засобів, методів та прийомів, котрі 

формують професійні навички законотворця та втілюються ним в процесі 

надання праву формально визначеного характеру; 
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‒ засоби юридичної техніки хоч ще і не виокремлюються як самостійна 

пізнавальна категорія, однак вони розуміються як загальний феномен техніки 

формалізації права, що забезпечує виявлення та усвідомлення права 

природного та його подальше викладення у вигляді законодавчих актів шляхом 

його формалізації, забезпечуючи письмове закріплення правил поведінки, їх 

розміщення в логічній послідовності у вигляді цілісного єдиного документа; 

‒ формуються наукознавчі засади подальшого пізнання засобів 

юридичної техніки як пізнавального феномену, що потребує дослідження їх 

крізь призму теоретико-правових та галузево-правових аспектів; 

‒ зміст техніки формалізації законодавчих актів має еволюційний 

характер розвитку, залежить від особливостей розвитку суспільства, устрою 

держави, побудови системи законодавчих актів держави та потребує уніфікації 

з огляду на офіційність, загальнообов’язковість та функціональне призначення 

законодавчих актів. 

Починаючи з ХІХ ст. проблематика законодавчої техніки позначилась 

інтенсивністю осмислення в межах наукових розвідок довкола юридичної 

техніки. Йдеться зокрема про праці: Р. фон Ієрінга «Юридична техніка» [151]; 

Ф. Жені «Законодавча техніка у сучасних цивільно-правових кодифікаціях» 

[104]; Г. Кельзена «Чисте вчення про право» [166]; І. Бентама «Вступ до основ 

моралі та законодавства» [22]; К. Ільберта «Техніка англійського 

законодавства» [152]; І. Канта «Метафізика моралі у двох частинах» [160]; 

Г. В. Ф. Гегеля «Філософія права» [53] та ін. В їх працях питання засобів 

юридичної техніки досліджуються все більше з точки зору наукової 

проблематики як явища пізнавального плану, результати якого матимуть 

практичне значення, сприятимуть удосконаленню практики побудови змісту та 

структури законодавчих актів. Слід окремо відзначити роботу німецького 

правознавця Р. фон Ієрінга «Юридична техніка», який одним із перших взагалі 

виокремив юридичну техніку як самостійну категорію. У своїй роботі вчений 

розробляє теорію юридичної техніки, обґрунтовує самостійність юридичного 

методу як способу належного втілення права у життя, удосконалює понятійно-
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категоріальний апарат юридичної науки, зокрема таких понять як «юридичні 

конструкції», «юридична технологія», «юридичні терміни» тощо [151].  

Французький юрист Ф. Жені був одним з перших, хто вжив термін 

«законодавча техніка» і ґрунтовно проаналізував його. У праці «Законодавча 

техніка у сучасних цивільно-правових кодифікаціях» дослідник розглядає 

законодавчу техніку як «гілку» юридичної техніки та зосереджується на 

проблематиці використання абстракцій, мовних вимогах до закону, правилах і 

засобах здійснення систематизації законодавства [104, с. 136-138]. Окремо слід 

відзначити і науковий доробок австрійсько-американського дослідника 

Г. Кельзена. У своїх працях вчений розробляє так звану «чисту» теорію права, 

що сприяла становленню понять юридична та законодавча техніки, крізь 

призму вимог до чіткої формалізації права, його викладення в системі 

ієрархічно підпорядкованих актах законодавства [166, с. 231]. Англійський 

дослідник К. Ільберт на той час одним з перших у праці «Техніка англійського 

законодавства» розглядає способи викладу норм права у правових актах та 

правила розподілу статей закону [152, с. 84-86], тобто наголошує на наявності 

окремих засобів юридичної техніки, які у своїй сукупності визначають 

формалізацію законодавчих актів.  

Важливе значення для розвитку методології наукового дослідження 

засобів юридичної техніки мають погляди німецьких філософів – І. Канта та 

Г. В. Ф. Гегеля, які у своїх працях «Метафізика моралі у двох частинах» [160] 

та  «Філософія права» [53] запропонували філософсько-правові підходи до 

методики дослідження законодавчої техніки, визначили їх функціональний 

потенціал, що зберігають свою актуальність і на сьогодні. 

Слід окремо відзначити і внесок засновників та послідовників історичної 

школи права в розвиток уявлень про засоби законодавчої техніки, які 

засновували свої погляди на розмежуванні понять «правоутворення» як 

спонтанний закономірний процес, що об’єктивно відбувається у суспільстві під 

впливом різноманітних факторів, центральне місце серед яких займає 

історичний, та поняття «правотворчість», яке є офіційною частиною (стадією) 



29 
 

правоутворення, в межах якого уповноважені суб’єкти здійснюють розробку 

актів правотворчості шляхом використання правил і прийомів юридичної 

техніки [154, c. 591]. Представниками історичної школи права одними з перших 

звертається увага на систему засобів мовленнєвого викладення правових 

положень, що виступають, з одного боку, універсальними засобами закріплення 

та поширення правової інформації. А з іншого боку – виступають фактором 

правоутворення, оскільки в мові відображено реальне життя суспільства, його 

потреби, інтереси, взаємодія між різноманітними соціальними групами 

(Г. Гуго) [155], тому правотворцю необхідно виявити об’єктивні закономірності 

життя людей, що зумовлені історичними чинниками розвитку соціуму, 

встановити їх потреби та інтереси, а також закріпити їх за допомогою права 

(Г. Пухта) [278]. У поглядах Ф. Савіньї питання засобів законодавчої техніки 

розкривається крізь призму процесу законотворчості. Його змістом є механізм 

застосування засобів юридико-технічної будови законодавчих актів, що 

дозволяє створити законодавчий акт конкретної форми, локанічного, 

доступного та зрозумілого змісту, логічної та послідовної структури. Саме в 

межах процесу законотворчості можливо врахувати всі фактори, котрі 

впливають на виникнення і подальшу зміну права, взяти до уваги історичні 

закономірності формування права, встановити його відповідність сучасним 

вимогам суспільства та відобразити в праві так званий «дух народу», котрий 

виявляється у вигляді юридично формалізованих положень законодавства 

[293]. Аналіз поглядів засновників історичної школи права в цілому дозволяє 

зробити висновок, що їх ідеї фактично закладають основу подальшого розвитку 

наукових досліджень юридичної техніки в цілому, оскільки представниками 

історичної школи права фактично було відмежовано юридичну техніку від 

таких категорій як правоутворення та правотворчість, розкрито її зміст як 

виключно інструментального феномену, що дозволяє в подальшому 

виокремити та охарактеризувати структурні елементи юридичної техніки, в 

тому числі і засоби, прийоми, способи та методи законодавчої техніки. Вказане 

підтверджують у своїх поглядах і сучасні дослідники наукових ідей 
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представників історичної школи права, наголошуючи на тому, що саме ними 

було закладено основу подальшого вивчення правоутворення і правотворчості 

[331, с. 22], ґрунтовно переосмислено ідеї правового лібералізму та доведено 

необхідність вироблення нового бачення права [16, с. 99-106], а їх ідеї в цілому 

«доповнили вчення про правоутворення (які стосуються і засобів законодавчої 

техніки як інструментального аспекту утворення права. – Прим. авт.), а саме 

обґрунтовано: змінюваність права, неусталеність його змісту та наявність 

різноманітних факторів (історичного, територіального, національного, 

мовленнєвого, культурного характеру), які визначають його виникнення, зміну 

та скасування; наступність розвитку права, наявність тенденцій його розвитку 

та закономірності співвідношення права із особливостями суспільного устрою; 

ідеї так званого «народного духу», що має первинний характер, зумовлює зміст 

права, має бути виявлений законодавцем та його волею введений у статус 

законодавчого акта; зміст юридичної техніки як особливого інструментального 

феномену, котрий визначає форму, зміст та структуру законодавчих актів» [94, 

с. 65-66]. 

В юридичній науці значно активніше розвиваються дослідження засобів 

законодавчої техніки в кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Велике значення для розуміння 

законодавчої техніки у вітчизняній юридичній науці цього періоду мали праці: 

М. Іванішева «Твори» (1876 р.) [304], в якій вчений розкрив феномен 

законодавчого акта як результату творчої діяльності, акцентувавши увагу в 

тому числі на феномені засобів побудови змісту законодавчих актів; 

М. Ковалевського «Історико-порівняльний метод в юриспруденції та прийоми 

вивчення історії права» (1880 р.) [174], в якій вперше розкрито пізнавальний 

потенціал засобів законодавчої техніки крізь призму методології їх наукового 

пізнання; Б. Чичеріна «Філософія права» (1900 р.) [349], де автором 

охарактеризовано історію розвитку уявлень про право і правові явища, в тому 

числі і про засоби законодавчої техніки, визначено підходи до розуміння права, 

положення яких можуть бути застосовані і для вивчення юридичної техніки та 

її елементів;  М. Коркунова «Лекції з загальної теорії права» (1909 р.) [188], в 
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якій питання юридичної техніки охарактеризовано з точки зору її 

категоріального виміру, що відзначається усталеністю визначення, а також 

розкрито навчальний потенціал юридичної техніки, правила, прийоми, способи 

та засоби якої є предметом навчальної діяльності, що викладаються з метою 

підготовки фахівців в сфері творення права; Ф. Тарановського «Підручник 

енциклопедії права» (1917 р.) [309], в якій вченим розкрито категоріальне 

розуміння юридичної техніки крізь призму її системно-структурного аналізу, як 

системи правил, прийомів, способів та засобів створення актів правотворчості. 

Серед українських науковців, хто одним з перших вживає термін 

«законодавча техніка», хоча і не дає його визначення, був Б. Кістяківський у 

праці «Філософія і соціологія права», 1916 р. [169], що є свідченням усталеності 

вказаного терміну в системі понятійно-категоріального апарату юридичної 

науки. Так само і А. Башмаков у статті «Законодавча техніка і народне право» 

(1904 р.) [20] лише вживає термін «законодавча техніка» та вказує на 

важливість психологічних методів у законотворчому процесі, однак не надає 

визначення вказаному поняттю та не проводить його характеристику щодо 

наявності системи її засобів.  

У цей час публікуються праці вчених, в яких вивчаються питання окремих 

засобів законодавчої техніки, зокрема праця П. Муллова «Про розробку та 

встановлення руської юридичної термінології» (1864 р.) [226], яка присвячена 

засобам термінологічної фіксації положень законодавчих актів, їх історичному 

та практичному аспектам. Так само в роботі В. Богішича «Про технічні терміни 

у законодавстві» (1890 р.) [33] розкрито питання вживання технічних термінів у 

змісті законодавства, їх правового статусу та співвідношення з іншими 

термінами, що вживаються в актах правотворчості. Г. Демченко в роботі 

«Неясність, неповнота та недолік кримінального закону» (1904 р.) [64] та само 

як і М. Гродзинський у праці «Законодавча техніка та кримінальний кодекс» 

(1928 р.) [58] досліджують особливості юридико-технічної будови саме актів 

кримінального законодавства, обґрунтовують комплекс рекомендацій щодо 

удосконалення використання засобів законодавчої техніки про розробці 
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вказаних документів. І. Перетерський в роботі «Застереження в законі» (Одне з 

питань законодавчої техніки)» (1928 р.) [243] також предметно досліджує 

питання такого прийому законодавчої техніки як застереження, розкриває 

особливості їх змісту, правил вживання та тлумачення. 

Починаючи з ІІ-ї пол. ХХ ст. питання законодавчої техніки, в тому числі і 

її засобів, досліджується виключно в межах наукових юридичних досліджень та 

відображають особливості тогочасного стрімкого розвитку законодавчої бази, 

необхідності удосконалення її формалізації, уніфікації засобів законодавчої 

техніки тощо. Проблематика юридичної та законодавчої техніки в цей період 

позначилась науковими здобутками Е. Аннерса [10], А. Анджелеску [371], 

Ж. Дабена [372], А. Нашиц [234] та ін., роботи яких безпосередньо присвячені 

питанням законодавчої техніки та її засобам. Так, А. Нашиц у своїй праці 

«Правотворчість. Теорія і законодавча техніка» розглядає  поняття, роль, 

завдання та засоби законодавчої техніки [234]. У книзі «Історія європейського 

права» шведського вченого Е. Аннерса простежується генезис європейського 

права з найдавніших часів до нашого часу. Послідовно аналізуються 

єгипетське, вавилонське, грецьке і римське право, розвиток права в 

середньовічній Європі, в окремих європейських країнах 1800-1914 рр. Серед 

наукових здобутків варто наголосити на висновках науковця щодо принципів 

систематизації законодавства (принципи простого розташування матеріалу, 

класифікації правових норм), методів рецепції римського права 

західноєвропейською наукою Нового часу та методів кодифікації доби 

Просвітництва [10]. 

В цей період зарубіжні вчені А. Фрайберт, Д. Бунгерс, Х. Квінке дослідили 

такі конкретні засоби законодавчої техніки як мова закону, юридичні 

конструкції, переліки, презумпції, фікції, макромоделі та ін. В подальшому 

проблематика методів кодифікації («кодифікації-компіляції» та «кодифікації-

реформи»), побудови структури та вибору змісту кодексу піднімається у праці 

французького юриста Р. Кабріяка «Кодифікації» (2007 р.) [157]. 
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Окремі засоби законодавчої техніки також розглядаються у статтях, що 

опубліковані у періодичних виданнях І. Брауде [39], І. Ільїна й Н. Міронова 

[153], А. Корєнєва [187], М. Ковальова [173]. Мова, стиль і логіка нормативних 

актів як засоби законодавчої техніки досліджується у роботі «Законодавча 

техніка» (1965 р.) за редакцією Д. Керімова [141]. Такі конкретні засоби 

законодавчої техніки як правова презумпція, мова закону, правовий 

експеримент розглядаються у працях: В. Бабаєва та А. Піголкіна  [15].  

Серед представників пострадянської російської науки над конкретними 

правилами і засобами законодавчої техніки працюють Д. Кондаков, О. Курсова, 

А. Нікітін, В. Чевичелов, Є. Шугріна і інші. 

Науковий доробок українських вчених щодо проблематики законодавчої 

техніки представлений роботами: В. Ковальського, І. Козінцева, В. Литвина, 

І. Оніщука, А. Ришелюка, А. Ткачука, І. Шутака, О. Ющика [143; 144; 176; 324; 

355; 356; 367]. 

Представниками галузевих юридичних наук також були розроблені окремі 

аспекти засобів законодавчої техніки в межах предмету дослідження 

відповідної галузевої юридичної науки. Досить детально питання засобів 

юридичної техніки досліджені представниками науки кримінального права в 

частині особливостей побудови актів кримінального законодавства [9; 231; 327; 

334]; конституційного права, що стосується особливостей здійснення 

законотворчого процесу в Україні [28; 31; 32; 142] тощо. 

Важливе місце в системі наукових праць, присвячених питанням засобів 

законодавчої техніки, належить роботам теоретико-правового спрямування, де 

вказаний феномен розглядається як особливий елемент правової реальності, що 

характеризується закономірностями свого виникнення, становлення, розвитку 

та вдосконалення. Серед наукових робіт з проблематики теоретико-правових 

аспектів засобів законодавчої техніки слід відзначити праці: Ж. Дзейко [66; 67; 

69; 72; 74; 77; 78; 79; 75; 80]; В. Риндюк [284; 285; 286; 287; 288]; О. Билі-

Сабодаш [24; 25]; Т. Дідича [87; 88; 89; 90]; Т. Подорожної [251]; А. Дутко 

[102]; І. Терлецької [320]; Л. Легін [205]. 
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У вітчизняній науці теорії держави і права представлений досить широкий 

спектр наукових робіт, в яких досліджуються ті або інші засоби законодавчої 

техніки, тим самим здійснюють їх вивчення на спеціально-науковому 

пізнавальному рівні. Слід відзначити, що досить широко та детально 

досліджено проблематику юридичних конструкцій як засобів законодавчої 

техніки, що представлено в роботах О. Зінченко [148]; Г. Бойко [34]; А. Дутко 

[100; 101; 102]. Існує низка праць з проблематики мови закону як засобу 

законодавчої техніки. Це зокрема напрацювання Н. Артикуци [13]; 

О. Гарагонич [52]; Г. Дутки [98]; М. Клочко [171]; А. Хворостянкіної [335; 336; 

337] .  

Окрім того, проблематиці застережень в законах як засобів законодавчої 

техніки, серед інших, присвячена робота «Юридична техніка: теорія правових 

застережень» (2014 р.) І. Шутака, де розкривається поняття, значення, види та 

функції правових застережень. Подається матеріал, котрий необхідний для 

тлумачення природи і службового призначення правових застережень. 

Надаються рекомендації щодо практичного використання правових 

застережень у правозастосуванні, а також під час захисту прав і свобод людини 

на міжнародному, федеральному, регіональному рівнях [356]. 

Отже, з усього вище зауваженого, можна підсумувати, що наукове 

дослідження засобів законодавчої техніки представлене поліваріативним колом 

філософсько-правових, історико-правових, теоретико-правових, галузевих і 

міжгалузевих наукових розробок, що закономірно відобразилось на становленні 

наукових поглядів на розуміння засобів законодавчої техніки у вітчизняній та 

зарубіжній правовій думці. 

Наукові дослідження теоретико-правових аспектів засобів законодавчої 

техніки також представлені широким колом наукових праць, які стосуються 

удосконалення понятійно-категоріального апарату юридичної науки. Особливо 

в частині удосконалення визначень таких понять як «законодавча техніка» та 

«юридична техніка», «засоби законодавчої техніки» та «засоби юридичної 

техніки». Однак, незважаючи на досить ґрунтовні дослідження понятійних 
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аспектів, характеристики вказаних понять, сьогодні остаточно в науковому 

плані залишається невизначеним і неоднозначним їх розуміння, є випадки їх 

ототожнення або підміни цих понять. Наприклад, О. Ющик та В. Риндюк в 

основу енциклопедичного визначення поняття юридична техніка вкладають їх 

системно-структурний аспект, розуміючи під ним систему засобів, методів і 

прийомів, що використовуються у процесі юридичної діяльності, спрямованої 

на вироблення та реалізацію юридичних норм, з метою її раціоналізації та 

забезпечення ефективності правового регулювання суспільних відносин [366, 

с. 478]. В подальшому автори уточнюють, що різновидом юридичної техніки є 

законодавча техніка, одним з елементів якої є її засоби [366, с. 478]. Подібним є 

визначення поняття «юридична техніка» запропоноване В. Лебеденком, як 

сукупність правил, приписів, прийомів, способів дій щодо створення, 

систематизації та застосування  відповідними  уповноваженими суб’єктами 

(фізичними  та юридичними  особами)  нормативно-правових  актів  та 

юридично  значущих  документів,  що є необхідною складовою єдиного 

процесу виникнення та реалізації прав, закладених у відповідній нормі чи 

документі [204, с. 54-55]. З точки зору структурних елементів юридичної 

техніки надає визначення вказаному поняттю Г. Бойко, що охоплює юридичну 

термінологію; юридичні конструкції; мовно-стилістичні прийоми та правила 

викладу змісту нормативно-правових актів; правові презумпції; правові фікції 

тощо [34, с. 192]; І. Биля-Сабадаш, що включає до складу юридичної техніки 

засоби, тобто це те, що забезпечує досягнення цілей певної діяльності, та 

інструменти, тобто те, що використовують відповідні суб’єкти для створення 

правового акта (поняття, речення, стаття, примітка тощо) [26, с. 42]. 

В свою чергу І. Шутак невиправдано обмежено визначає поняття 

«юридична техніка» виключно як «спосіб юридичної діяльності апарату 

держави», що здійснюється в межах законодавчої, адміністративної та 

правоохоронної функцій держави [357,  с. 5-6].  

Що стосується розуміння поняття «законодавча техніка», то переважна 

більшість вчених визначає її як похідну від поняття «юридична техніка». В 
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юридичній науці сьогодні склалось два підходи до визначення законодавчої 

техніки: вузький і широкий. Автори, котрі орієнтуються на розуміння 

законодавчої техніки в широкому сенсі, розглядають її як «сукупність вимог, 

правил і прийомів (інструментів), використовуваних суб’єктами законодавчого 

процесу для організації та здійснення законотворчої діяльності» [209, с. 157]. 

Прихильники так званого вузького підходу до розуміння законодавчої техніки 

розуміють її як сукупність засобів, прийомів, методів, використовуваних при 

виробленні нормативних приписів з метою створення більш обґрунтованих за 

формою і змістом нормативно-правових актів. Засіб звичайно трактується як 

спеціальна дія, спосіб, знаряддя, предмет, пристрій, необхідні для здійснення 

діяльності. Так, Г. Шмельова під законодавчою технікою (від гр. τεχηικος – 

вправний, майстерний) розуміє систему юридичних засобів і прийомів 

створення та систематизації законодавчих актів [365, с. 503]. В цьому плані слід 

підтримати думку В. Риндюк, яка вказує, що законодавча техніка як правовий 

феномен існує з давніх часів. Окремі її правила виникли разом з появою 

перших законодавчих актів, а теоретичне осмислення цього явища 

сформувалося наприкінці XVIII ст., на початку XIX ст. Однак, і сьогодні 

поняття законодавчої техніки не має чітких меж. Різні автори, як вітчизняні, так 

і зарубіжні, по-різному уявляють законодавчу техніку, нерідко називаючи одне 

і те саме явище різними термінами [286, с. 345]. 

Відсутність у теорії права єдиного загальноприйнятного поняття 

законодавчої техніки свідчить про недостатню дослідженість цього феномену, 

що вимагає додаткових теоретичних пошуків. Вказаний стан наукової розробки 

юридичної техніки та законодавчої техніки відобразився і на стані наукової 

розробки засобів законодавчої техніки, що становить предмет нашого 

наукового дослідження. Оскільки переважна більшість вчених розглядає 

законодавчу техніку як методику, правила, прийоми, юридичні засоби, одним 

словом, способи вироблення законодавчих актів та їх впровадження в систему 

законодавства і подальшого вдосконалення, це обумовлює необхідність 

дослідження насамперед складових законодавчої техніки, особливо її засобів. 
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Існуюче доктринальне розуміння засобів законодавчої техніки є 

неоднозначним, що обумовлено неусталеністю розуміння таких понять як 

«юридична техніка» та «законодавча техніка». Тому проаналізуємо це більш 

детальніше.  

Наукове дослідження засобів законодавчої техніки в юридичній наці 

представлене переважно окремими ідеями вчених та не отримало цілісного 

наукового дослідження в межах відповідної тематики монографічної або 

дисертаційної роботи. Вказане підтверджується і поглядами вчених. Зокрема, 

Ж. Дзейко зауважує, що наукові підходи до розуміння засобів законодавчої 

техніки також не характеризуються єдністю. Одні вчені ототожнюють засоби і 

прийоми законодавчої техніки, обґрунтовуючи свою думку тим, що в 

тлумачних словниках слова «засіб», «прийом» і «спосіб» є тотожні за 

значенням (А. Рарог, Ю. Грачева та ін.). Інші науковці розрізняють 

вищезазначені терміни, про що свідчить включення до складових законодавчої 

техніки як засобів, так і прийомів (способів), однак такий поділ чітко не 

обґрунтовується (А. Нашиц та ін). [81, с. 26]. В подальшому вчена приходить до 

висновку, що необхідно провести чітку межу між засобами та способами 

законодавчої техніки.  Незважаючи на наявність різних доктринальних підходів 

до розуміння засобів законодавчої техніки через їх багатоаспектність, 

доцільним є послідовний розгляд окремих аспектів їх прояву, а саме змісту, 

сутності, функцій та призначення. Тому, перш ніж дослідити засоби 

законодавчої техніки, вчена дає визначення поняття «законодавча техніка», під 

якою розуміє зумовлену станом правової системи певної держави систему 

засобів і правил створення законів та здійснення їх систематизації з метою 

забезпечення їх якості та втілення в життя. Ж. Дзейко підкреслює, що у 

правознавстві відсутня єдність серед науковців при розв’язанні проблеми 

складових законодавчої техніки, водночас у визначенні поняття законодавча 

техніка до її елементів включає прийоми і засоби і правила.  

На сьогодні в юридичній літературі досить широко представлені праці 

вчених, які стосуються питань різновидів засобів законодавчої техніки, тобто 
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мова іде про системно-структурні дослідження вказаної проблематики. 

Незважаючи на наявність наукових праць, які безпосередньо або 

опосередковано стосуються питань різновидів засобів законодавчої техніки, 

слід відзначити, що у правознавстві існують різноманітні тлумачення, які 

залежать від розуміння змісту і структури законодавчої техніки [79, с. 25]. 

Ж. Дзейко визначає засоби законодавчої техніки як допустимі правом явища, за 

допомогою яких забезпечується досягнення законодавцем мети правового 

регулювання при створенні і систематизації законів [79, с. 28]. До них вчена 

відносить: юридичну конструкцію; юридичну класифікацію; юридичну 

термінологію; правові символи; правові фікції та презумпції тощо [79, с. 27]. В 

подальшому вченою зроблено спробу доповнити характеристику різновидів 

засобів юридичної техніки відповідною їх класифікацією в залежності від 

основних характеристик самої законодавчої техніки та їх проявів у правовій 

системі в залежності від: 

1) галузей законодавства: засоби в конституційній, цивільній, 

кримінальній, трудовій, сімейній та іншій галузях; 

2) поділу системи права: засоби приватного і публічного права; 

3) форм вияву: внутрішні (зміст засобів законодавчої техніки) та 

зовнішні (зовнішнє оформлення законів – реквізити, структура та інше); 

4) зовнішньою формою актів, при створенні яких застосовуються засоби 

законодавчої техніки: конституції, кодекси, основи законодавства, закони та 

інші; 

5) сфери дії: загальні, галузеві та міжгалузеві; 

6) взаємодії: статичні та динамічні; 

7) походження: нормативні, теоретичні, практичні тощо [79, с. 28]. 

Робить спробу виокремити різновиди засобів законодавчої техніки і 

Г. Шмельова, відносячи до них: законодавчу термінологію; законодавчі 

конструкції; законодавчі презумпції; законодавчі фікції; законодавчу 

стилістику; засоби офіційного документального оформлення закону (способи 

його побудови, реквізити тощо) [365, с. 503]. О. Литвинов цілком справедливо 
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намагається спочатку надати визначення засобам законодавчої техніки, а вже 

потім виокремити їх різновиди. Під засобами законодавчої техніки вчений має 

на увазі нематеріальні інструменти законодавця, а їх різновидами є: правова 

мова; юридичні конструкції; правові аксіоми; правові символи тощо [209, 

с. 159]. Також доводиться і іншими вченими складність та багатоаспектність 

засобів законодавчої техніки, які узагальнюються за критеріями: 1) сфери 

застосування (загальноправові, міжгалузеві та галузеві); 2) різновидів галузей 

позитивного права (конституційні, адміністративно-правові, цивільно-правові, 

кримінально-правові тощо); 3) поділу системи права на публічне та приватне 

(публічно-правові та приватно-правові); функцій галузей у правовому 

регулюванні (матеріальні та процесуальні); 4) складу (прості та складні); 

5) форми законів, в яких закріплюються конструкції (кодифікаційні, засоби 

поточної законотворчості); 6) способу закріплення (текстуальні і смислові) 

[100, с. 78-79]. 

Крізь призму засобів законодавчої техніки, вченими вивчаються такі її 

елементи як: 

‒ юридичні конструкції, в якості яких може виступати правова санкція, 

за допомогою якої законодавець одержує модель, яка показує місце і роль 

санкцій у структурі норми права, правовому регулюванні та  охороні 

суспільних відносин [172, с. 49]. 

‒ правова мова, особливо в частині вимог, котрі до неї висуваються 

(простота і зрозумілість правового припису; точність викладу думки; логічність 

і послідовність викладу правової інформації; стандартизація; емоційна 

нейтральність [209, с. 158]; 

‒ правова термінологія, зокрема щодо її призначення, оскільки вона 

дозволяє виразити систему правових понять і призначена забезпечити потреби 

спілкування у сфері юридичної науки і практики [365, с. 476-478], а самі 

терміни, що вживаються, мають бути простими, зрозумілими і однозначними, 

правова термінологія повинна бути стабільною, не допускати багатозначного 

читання й розуміння; терміни мають бути усталеними, їх зміст не повинен 
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змінюватися з прийняттям кожного нового закону; текст нормативного акта не 

повинен допускати вживання іноземних слів і термінів; важливою вимогою є 

єдність правової термінології [171, с. 151-152]; 

‒ правові аксіоми, тобто положення, що в силу своєї ясності та 

доступності сприймаються без доказів (наприклад, дозволено все, що не 

заборонено законом; ніхто не може бути двічі засуджений за один і той же 

злочин; злочин карається; немає злочину, немає покарання без зазначення про 

це в законі [209, с. 160];  

‒ законодавчі презумпції, тобто закріплені в законодавстві припущення 

про вірогідність певного юридичного факту, які можуть бути заперечними – 

припущеннями про існування факту доти, доки не буде встановлено (доведено) 

інше (наприклад, у цивільному праві діє презумпція вини правопорушника: 

особа вважається винною у порушенні зобов’язань, заподіянні шкоди доти, 

доки не доведе відсутність своєї вини); та незаперечними – це припущення  про 

існування факту, навіть якщо можливо встановити (довести) інше (наприклад, 

презумпція недієздатності осіб до досягнення ними певного віку, визначеного в 

законодавстві). Це означає, що до досягнення віку, встановленого 

законодавством, особа не здатна усвідомлювати свої дії та керувати ними, а 

тому не може бути суб’єктом певних правовідносин [364, с. 504]; 

‒ принципи законодавчої техніки, а саме визначальні ідеї, які 

законодавець реалізує при використанні і дотриманні правил та засобів 

законодавчої техніки з метою створення і систематизації законів. Серед 

принципів застосування засобів законодавчої техніки Р. Чорнолуцький  називає 

такі: принцип верховенства права; принцип конституційності; принцип 

демократизму; принцип гуманізму; принцип комплексності; принцип 

системності; принцип логічності; принцип оптимального збалансування 

дозволів, заборон та зобов'язань; принцип оптимального ступеня конкретизації 

норм права; принцип узгодженості; принцип доцільності; принцип науковості; 

принцип професіоналізму; принцип незалежності суб’єктів проведення 

правової експертизи проектів законів та ін. [350, с. 86].  
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В наукових працях вітчизняних вчених відзначається ряд особливостей 

засобів законодавчої техніки, котрі мають наукознавчий характер, а також 

комплекс факторів, що визначають актуальність їх наукового дослідження. 

Тому можемо відзначити той факт, що переважна більшість наукових праць 

націлені на продовження наукових досліджень засобів законодавчої техніки, 

активізації таких наукових досліджень, стимулюють до пошуку нових шляхів 

удосконалення практики їх застосування в законотворчій діяльності. В цьому 

плані слід підтримати думку В. Лебеденко в тому, що розбудова держави 

загалом, України зокрема, вимагає якісного розвитку законодавства відповідно 

до вимог міжнародних стандартів, адже створення якісних законів є запорукою 

належного функціонування суспільно-політичного організму держави. Потреба 

удосконалення нормотворчої та правозастосовної діяльності вимагає юридико-

технічної досконалості нормативно-правових актів. Отже, належне 

використання юридичних прийомів, засобів, способів розробки нормативно-

правових документів є головним завданням на шляху до побудови правової 

держави [204, с. 52]. У продовження вище зауваженого В. Риндюк підкреслює, 

що з огляду на значення, яке відіграє закон у житті суспільства, надзвичайно 

важливим є питання його якості. Адже від його досконалості значною мірою 

залежить стан законності та правопорядку в державі. У зв’язку з цим, останнім 

часом в юридичній літературі дедалі більше уваги звертається на законодавчу 

техніку як важливий чинник забезпечення якості закону. А зважаючи на те, що 

кількість законодавчих актів в Україні з кожним роком зростає, а їх кількісне 

збільшення не завжди супроводжується належною якістю, законодавча техніка 

стає дедалі більш актуальним елементом законотворчості [286, с. 345]. В 

такому ж аспекті зауважує і А. Дутко, зазначаючи про те, що процеси 

формування в Україні соціальної, демократичної, правової держави 

супроводжуються інтенсивною законотворчою  діяльністю. У цих умовах 

особливого значення набуває проблема створення якісних як за змістом, так і за 

формою законів. Попри це, у сучасній практиці законотворення в Україні 

спостерігається суперечливість,  неузгодженість,  неповнота  та  неточність 
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багатьох чинних законів. Певною мірою – це наслідок неналежного 

використання засобів, прийомів і правил законотворчої техніки [100, с. 75–76]. 

Враховуючи представлений нами вище аналіз поглядів вчених, які 

стосуються розуміння засобів законодавчої техніки, вважаємо, що уявлення про 

засоби законодавчої техніки мають глибокі історичні коріння, відзначаються 

особливостями розвитку законодавчої бази того чи іншого історичного періоду, 

сьогодні знаходяться в стані переосмислення та потребують активізації свого 

наукового пізнання з точки зору сучасних тенденцій розвитку законотворчості 

та законодавчої бази в цілому. З огляду на виокремлений нами перший період 

історії розвитку уявлень про засоби законодавчої техніки, який умовно 

завершується кін. ХVІІІ ст., вважаємо за можливе виокремити наступний 

період, який умовно можливо визначити як «період становлення уявлень про 

засоби законодавчої техніки». Вказаний період історії розвитку уявлень про 

засоби законодавчої техніки характеризується наступним: 

1) уявлення про засоби законодавчої техніки розвиваються як на 

світоглядному, так і на науковому рівні, доповнюючи один одного, створюючи 

основу для подальшого формування самостійного вчення про засоби 

законодавчої техніки як складного правового явища та явища соціальної 

реальності; 

2) все більше посилюються наукові дослідження засобів законодавчої 

техніки, як в межах юридичної науки, тобто як правового явища, так і на 

міждисциплінарному рівні, як явища, якому властиві і правові ознаки, з одного 

боку, і політологічні, соціологічні, психологічні особливості прояву – з іншого. 

В результаті питома вага наукових досліджень засобів законодавчої техніки 

значно зростає порівняно із світоглядними уявленнями, що свідчить про 

панування наукових поглядів та ідей в системі сучасних уявлень про засоби 

законодавчої техніки; 

3) переважно засоби юридичної техніки в юридичній науці 

досліджуються як елемент законодавчої або ширше – юридичної техніки, 

наслідком чого є панування загальних наукових досліджень засобів 
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законодавчої техніки, яким притаманні особливості законодавчої або 

юридичної техніки. В сучасній юридичній науці представлені лише декілька 

наукових праць, переважно статей у періодичних виданнях, які присвячені 

теоретико-правовим аспектами саме засобів законодавчої техніки. Це свідчить 

про превалювання загальних наукових досліджень засобів законодавчої техніки 

над конкретними, що в своє чергу обумовлює високий рівень актуальності 

наукового дослідження теоретико-правових аспектів саме засобів законодавчої 

техніки; 

4) засоби законодавчої техніки як правове явище досліджуються: 

 історико-теоретичними юридичними науками, що розкривають їх як 

особливе явище правової реальності, котрі характеризуються закономірностями 

свого зародження, виникнення, розвитку, вдосконалення та функціонування; 

 галузевими юридичними науками, котрі вивчають засоби 

законодавчої техніки крізь призму теорії та практики їх застосування для 

розробки та прийняття актів галузевого законодавства, подальшого тлумачення 

та застосування норм права, що ними закріплені; 

 спеціально юридичними науками, які вивчають засоби законодавчої 

техніки як особливе коло практичних засобів формулювання змісту 

законодавчих актів, надання їм відповідної форми та структури, закріплення 

всіх необхідних реквізитів; 

5) наукові дослідження засобів юридичної техніки переважно засновані 

на використання широкого спектру методологічних прийомів, способів та 

засобів наукового пізнання, що дозволяють всебічно, комплексно та професійно 

розкрити, в тому числі і їх теоретико-правові аспекти, а отримані результати 

досліджень відповідатимуть критерію науковості; 

6)  засоби законодавчої техніки в цей період стають самостійним 

об’єктом наукового дослідження, тобто набувають наукознавчого характеру, є 

складним пізнавальним явищем, що можливо дослідити за допомогою 

розгалуженої системи методологічних підходів і методів наукового пізнання. 

Окрім того, засоби законодавчої техніки в цей період набувають статусу 
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самостійної юридичної категорії, займають самостійне місце в системі 

понятійно-категоріального апарату юридичної науки на підставі автентичних їх 

ознак, що дозволяє удосконалити (уніфікувати) його визначення та 

відмежувати його від інших суміжних понять і категорій юриспруденції 

(юридична техніка, законодавча техніка, способи законодавчої техніки, 

прийоми законодавчої техніки тощо). Також, засоби законодавчої техніки 

набувають навчального значення, акумулюють в собі пізнавальний 

інформаційний матеріал та стають елементом окремих навчальних дисциплін 

(наприклад, Основи юридичної техніки, Мова права, Теорія та практика 

законотворчості тощо), що націлені на формування професійних навичок у 

суб’єктів, які здійснюють законодавчу діяльність або її забезпечують; 

7) уявлення про засоби законодавчої техніки в цей період можливо 

структурувати на: 

 світоглядні уявлення, котрі розкривають засоби законодавчої техніки 

як явища соціальної реальності, які об’єктивно виникли, існують та 

функціонують в силу розвитку соціуму; 

 наукові уявлення, які розкривають засоби юридичної техніки як 

наукознавчого явища, що наділене закономірностями свого існування, 

функціонування, прояву, які можливо узагальнити в межах наступних напрямів 

відповідно до критерію: виду наук (політологічні, соціологічні, психологічні, 

юридичні та ін.); виду юридичних наук (історико-теоретичні, галузеві, 

спеціально-юридичні); характеру обґрунтування (висвітлення) наукових 

досліджень (уявлення обґрунтовані у працях  дисертаційного, монографічного, 

навчального рівня); призначення наукового дослідження (теоретико-правові та 

прикладні уявлення) тощо. 

Враховуючи особливості стану наукової розробки проблем засобів 

законодавчої техніки, слід відзначити, що сьогодні відчутним є дефіцит 

сучасних правових досліджень проблематики засобів законодавчої техніки як 

теоретико-правового, так і практичного плану. Важливо в цілому посилити 

концептуалізацію наукових розробок засобів законодавчої техніки, 
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активізувати виокремлення та подальше становлення самостійного правового 

вчення про засоби законодавчої техніки.  

З огляду на проведену характеристику нами другого періоду історії 

розвитку уявлень про засоби законодавчої техніки, відзначаючи складність та 

багатоаспектність самого феномену засобів законодавчої техніки, їх важливе 

прикладне значення для вдосконалення як законотворчої діяльності, так і 

законодавчої бази, важливо наголосити на наявності перспектив їх наукового 

дослідження, що відображатиме наукознавчий потенціал предмету цього 

дисертаційного дослідження: 

1) потребує ґрунтовного дослідження проблематика виникнення та 

розвитку уявлень про засоби законодавчої техніки в правові думці. Необхідно 

посилити періодизацію історію розвитку уявлень про засоби законодавчої 

техніки, розширити характеристику періодів становлення уявлень, визначити 

наукознавчий потенціал вивчення засобів законодавчої техніки; 

2) доцільно посилити наукові дослідження методологічної основи 

вивчення засобів законодавчої техніки, що в подальшому дозволить 

обґрунтувати методологічні основи наукового дослідження предмету цієї 

дисертаційної роботи, визначити функціональні переваги методологічних 

підходів, філософських (світоглядних), загальнонаукових та спеціально-

наукових методів пізнання засобів законодавчої техніки; 

3) важливе наукове значення матиме вивчення понятійних основ засобів 

законодавчої техніки як самостійного елементу понятійно-категоріального 

апарату юридичної науки та термінологічного апарату законодавства. Це 

дозволить обґрунтувати місце законодавчої техніки в системі понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, надати авторські визначення 

поняттям «законодавча техніка» та «засоби законодавчої техніки»; 

4) поточний розвиток законодавства та активізація законотворчої 

діяльності в Україні зумовлює появу значної кількості різновидів таких засобів, 

тому науково важливо з’ясувати та охарактеризувати критерії класифікації та 

різновиди засобів законодавчої техніки; 
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5) потребує свого ґрунтовного наукового дослідження історія 

становлення та розвитку законодавчої техніки в Україні, на підставі чого 

можливо визначити і структуризувати сучасне розуміння засобів законодавчої 

техніки, узагальнити науково-дослідний потенціал їх теоретико-правових 

аспектів; 

6) існуючі недоліки юридико-технічної підготовки законодавчих актів, а 

також відсутність єдиної науково обґрунтованої концепції законодавчої техніки 

в Україні, в тому числі і її засобів, потребує насамперед з’ясувати стан та 

проблеми застосування засобів законодавчої техніки в Україні, на підставі чого 

визначити шляхи вдосконалення використання засобів законодавчої техніки в 

Україні. 

Проведений нами аналіз історії розвитку уявлень про засоби законодавчої 

техніки доводить необхідність активізації їх наукових досліджень, 

переосмислення наявних наукових результатів з огляду на поточні потреби 

практики законотворчості та якості законодавчих актів. Основу такої наукової 

роботи становлять методологічні засади дослідження засобів законодавчої 

техніки, які ми спробуємо встановити у наступному підрозділі дисертації.  

 

 

2.2 Методологічні засади дослідження засобів законодавчої техніки 

 

Методологія наукового дослідження засобів законодавчої техніки має 

складний та багатоаспектний характер, оскільки, з однієї сторони, обумовлена 

методологічними засадами дослідження законодавчої та юридичної техніки, а з 

іншої сторони – формується індивідуально, враховуючи пізнавальні 

особливості предмету цієї дисертаційної роботи. Працюючи над 

проблематикою методологічних основ дослідження юридичної техніки в 

цілому, О. Киця зауважує, що не дивлячись на значну популярність тематики 

юридичної техніки, на сьогодні юридичною наукою не сформульовано єдиного 

підходу до ряду фундаментальних питань. Цю проблему можна пов’язати з 



47 
 

відсутністю фундаментальної праці з питань методології дослідження 

юридичної техніки. На сьогодні окремі аспекти методології юридичної техніки 

та її видів представлені в працях Л. Горбунової, Ж. Дзейко, О. Дзюбенко, 

Р. фон Ієринга, Т. Кашаніної, В. Риндюк, В. Сирих, М. Теплюка, Д. Чухвічєва, 

О. Ющика та інших. Водночас, єдиного, одностайного підходу до 

характеристики методологічних засад дослідження як законодавчої техніки в 

цілому, так і її засобів, в юридичній науці не вироблено [170, с. 23-24]. 

Окремі питання методології наукового дослідження юридичної та 

законодавчої техніки в цілому розкривались в роботах деяких вчених 

(О. Ющик, Л. Горбунов, М. Теплюк, Л. Гульченко та ін.) [181, с. 125]. Вказані 

ідеї переважно представлені в монографічних та дисертаційних роботах, щодо 

яких існує формальна вимога про зазначення методологічної частини 

дослідження. Тому вченими зроблена спроба встановити методологічну основу 

дослідження юридичної або законодавчої техніки. Однак більшість наукових 

поглядів вчених на цю проблему має формально-технічний характер, висвітлені 

в силу наявності формальних вимог і не завжди цілісно відображають 

особливості методологічної основи дослідження юридичної або законодавчої 

техніки. Окрім того, питання методології дослідження саме засобів 

законодавчої техніки переважно залишилось поза увагою науковців. 

З огляду на зазначене вище, вважаємо за доцільне в межах цієї частини 

наукової роботи: 

 по-перше, здійснити аналіз поглядів вчених на питання 

методологічних засад наукового дослідження засобів законодавчої техніки; 

 по-друге, встановити пізнавальний потенціал теоретико-правових 

аспектів засобів законодавчої техніки, їх методологічне значення для пізнання 

юридичної техніки в цілому; 

 по-третє, розкрити функціональні можливості складових методології 

наукових досліджень для пізнання теоретико-правових аспектів засобів 

законодавчої техніки. 
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Оскільки в юридичній літературі вже були зроблені спроби вченими 

розкрити особливості методології наукового дослідження засобів 

законододавчої техніки, тому вважаємо за доцільне здійснити аналіз таких 

поглядів. П. Рабінович зазначає, що методологія юридичної техніки – це 

система філософсько-світоглядних підходів (матеріалістичних, ідеалістичних, 

діалектичних, метафізичних), методів (загальнонаукових, групових, 

спеціальних) та засобів науково-юридичного дослідження (емпіричних та 

теоретичних) [279, с. 7], тим самим вчений фактично універсалізує розуміння 

методології юридичної науки та юридичної техніки як самостійного елементу 

предмету юридичної науки.  

В свою чергу Т. Кашаніна пропонує визначити «методологію юридичної 

техніки» в якості самосійного поняття юридичної науки та визначити її як 

сукупність основних наукових підходів до дослідження  юридичної діяльності, 

а також способів та прийомів її виконання [164, с. 29]. Підсумовуючи власне 

дослідження питань методології юридичної техніки, Т. Кашаніна виокремлює 

групи методів:  

 загальнонаукові (матеріалістичний, метафізичний, системно-

структурний, порівняльний та соціологічний); 

 логічні (аналізу, синтезу, аналогії, індукції, дедукції, створення понять 

та формулювання визначень, використання понять у одному і тому ж значенні); 

 лінгвістичні (відповідності термінів поняттям, які вони фіксують, 

забезпечення компактності юридичного документа та ін.);  

 технічні (які спрямовані на використання комп’ютерних методів) [164, 

с. 30-35], однак доцільно було б конкретизувати функціональний потенціал 

вказаний методів наукового дослідження по відношенню до юридичної техніки 

в цілому та її методів, засобів та способів, зокрема.  

В такому ж ключі і Д. Чухвічєв у власному дослідженні виокремлює 

методи законодавчої техніки, однак не визначає їх науково-дослідний 

потенціал, що на нашу думку, значно знижує науковий рівень роботи. Вчений 

відносить до таких методів: загальні методи (аналіз, синтез, історичний, 
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індукції, дедукції) та приватні методи (системно-структурний, функціональний, 

формально-юридичний, наукового моделювання та порівняльний) [181, с. 98]. 

Досліджуючи теоретико-правові і практичні аспекти застосування 

юридичної техніки правоінтерпретаційних актів, О. Киця справедливо звертає 

увагу на необхідність встановлення методологічної основи наукового пізнання, 

наявність якого є передумовою результативності наукового дослідження, 

об’єктивності та достовірності результатів такого дослідження. На основі 

аналізу існуючих доктринальних підходів до виокремлення різновидів методів 

наукового дослідження та їх функціонального призначення О. Киця 

виокремлює ті, що найбільш доцільно застосувати для дослідження предмету 

своєї наукової роботи. В результаті виокремлює:  

1) загальнофілософські методи, серед яких виділяє діалектичний та 

метафізичний; 

2) загальнонаукові методи, які складаються з історичного, системно-

структурного, функціонального, статистичного, наукового моделювання, 

аксіологічного, герменевтичного, конкретно-соціологічного, статистичного; 

3) загальнологічні методи, до складу яких відносить аналіз, синтез, 

індукцію, дедукцію, аналогію, абстрагування, узагальнення, ідеологізацію, 

формалізацію, метод вірогідності тощо; 

4) лінгвістичні методи, а саме: термінологічний, метод «explication du 

text» (полягає у визначенні лінгвістичної організації (принципів розташування 

слів у реченні, вживання іншомовних багатозначних слів) з ідеєю самого 

тексту). Тобто, застосовуючи те чи інше поняття, суб'єкт тлумачення не може 

змінювати ці поняття більш складними, а також змінювати їх тими, що не є 

традиційним для розуміння в правовій системі; 

5) спеціально-юридичні методи, серед яких виокремлює 

компаративіський метод та юридико-технічний [170, с. 25]. 

На нашу думку, вказаний перелік методів наукового пізнання є доволі 

дискусійним, окрім того, автору доцільно було б визначити функціональні 

можливості методологічних підході до вивчення юридичної техніки 
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правоінтерпретаційних актів. Водночас, функціональний потенціал методів 

наукового пізнання щодо дослідження юридичної техніки в цілому та техніки 

оформлення актів право тлумачення не викликає зауважень. Окрім того, 

виокремлені О. Кицею методи можуть бути враховані при характеристиці 

методів наукового дослідження теоретико-правових аспектів засобів 

законодавчої техніки.  

Слід відзначити, що у своїх дослідженнях найбільш комплексно та 

предметно до пізнання засобів законодавчої техніки крізь призму методології їх 

наукового дослідження, підійшла Ж. Дзейко. Вчена, розглядаючи методи 

досліджень законодавчої техніки, підкреслює, що це питання знайшло вкрай 

недостатнє опрацювання у науковій літературі. До того ж, серед науковців 

спостерігається відсутність єдності щодо його вирішення.  Найбільший внесок 

у розробку вказаної проблематики  у ХІХ ст. зробив класик світової юридичної 

науки Р. фон Ієрінг у праці «Юридична техніка».  

На думку Ж. Дзейко, основою вивчення законодавчої техніки є такі методи 

як: 

 філософські, що забезпечують єдність соціально-правового та 

гносеологічного аналізу законодавчої техніки. Серед основних філософських 

методів дослідження законодавчої техніки вчена виокремлює: діалектичний; 

ідеалістичний; метафізичний; матеріалістичний;  

 загальнонаукові, котрі дозволяють встановити особливості 

законодавчої техніки як об’єкту наукового сприйняття, аналізу, в результаті 

чого отримуються наукові результати. До цих методів вчена відносить: 

системний; структурний; історичний; наукового моделювання; прогнозування; 

логічний (який включає такі прийоми як аналіз, синтез, сходження від 

абстрактного до конкретного і від конкретного до абстрактного); аксіологічний; 

герменевтичний; конкретно-соціологічний; статистичний та ін.;  

 спеціальні, серед яких виокремлюються: спеціально-юридичний, 

порівняльно-правознавчий та інші методи. 
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В подальшому Ж. Дзейко більш предметно характеризує функціональні 

можливості кожного з методів, зауважуючи, що жодний із них не має 

універсального значення для вивчення засобів законодавчої техніки. В якості 

прикладу, вчена зазначає про пізнавальний потенціал діалектичного методу, що 

спроможний посприяти дослідженню законодавчої техніки в аспекті її 

виникнення, розвитку, функціонування, тенденцій розвитку та взаємозв’язку з 

іншими елементами правової системи держави, а також з такими явищами 

суспільного життя як політика, економіка, мораль. В той же час конструювання 

законів вимагає застосування випереджаючого відображення, коли як 

історичний, так і сучасний досвід проектуються на розвиток суспільних 

відносин у майбутньому. Крім того, важливим чинником тут виступає 

суб’єктивний фактор, що засвідчує творчу природу діяльності законодавця [74, 

с. 20] тощо. в подальшому вчена характеризує пізнавальний потенціал: 

а) метафізичного методу, оскільки його використання зумовлюється потребою  

виявити основні властивості законодавчої техніки у статиці та поза її зв’язком 

із іншими суспільними явищами; б) ідеалістичного методу, оскільки його 

застосування ґрунтується на положенні, що втілені у життя закони, котрі мають 

наукове підґрунтя, є вагомим чинником для перетворення матеріального світу 

дійсності і його варто використовувати при вивченні поняття законодавчої 

техніки та принципів застосування її правил і засобів, її нормативного 

регулювання та вивчення питань ефективної реалізації законодавчої техніки як 

основи дієвості законів; в) історичного методу, котрий допомагає з’ясувати 

історичні етапи становлення і тенденції розвитку засобів законодавчої техніки; 

г) формально-логічний метод, котрий уможливлює здійснення  наукової 

обробки як літературних джерел, так і юридичної практики, в результаті . 

з’ясовується ряд правових понять та визначень, і на їх  основі, пропонуються 

різноманітні класифікації тощо; д) метод наукового моделювання, що 

передбачає дослідження законодавчої техніки шляхом створення її моделі та 

моделей окремих її елементів; є) метод прогнозування, який сприяє виявленню 

основних тенденції законодавчої техніки в Україні та перспектив їхнього 



52 
 

майбутнього розвитку; ж) герменевтичний метод, за допомогою якого 

досліджуються тексти законів та проектів законів, терміни, що вживаються в 

них, наукові опрацювання законодавчої техніки у вітчизняній та зарубіжній 

юридичній літературі тощо [74, с. 21-22]. Підсумовуючи вище зауважене, 

можна зазначити, що дослідження засобів законодавчої техніки ґрунтуються на 

великій кількості різноманітних методів. Проте, не зважаючи на широкий 

методологічний інструментарій дослідження, проблематика методології засобів 

законодавчої техніки є не досить дослідженою темою, та потребує подальшого 

наукового опрацювання.  

В свою чергу А. Ушаков також зробив спробу визначити методи 

дослідження законодавчої техніки, відносячи до них метод новелізації, котрий 

покликаний отримати нові наукові висновки про законодавчу техніки та 

переосмислити існуючі відповідно до поточних потреб розвитку законотворчої 

діяльності та законодавства; методи традицій, котрий націлений на формування 

та збереження національних традицій побудови актів законотворчості; метод 

кодифікації, що пов’язаний із вивченням можливості подальшої кодифікації 

законодавчих актів, тим самим надання їм більшої техніко-юридичної 

досконалості; та метод рецепції, який націлений на юри дико-технічне 

перенесення положень законодавств інших держав у вітчизняне законодавство, 

що передбачає можливість вивчення юридико-технічної процедури такої 

рецепції  [74, с. 19].  

На нашу думку, існуюча розпорошеність та епізодичність наукового 

дослідження методологічної основи дослідження юридичної та законодавчої 

техніки, а також засобів законодавчої техніки зумовлено насамперед 

невизначеність самого поняття «методологія наукового дослідження», особливо 

питань її структури та функціонального призначення її елементів. Сьогодні в 

юридичній літературі представлені погляди вчених, які визначають 

методологічну основу наукового дослідження як комплекс:  

1) філософських напрямів дослідження та методів наукового пізнання, 

які застосовуються для вивчення відповідного предмету наукового дослідження 
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[201, с. 14; 217, с. 22; 6, с. 18; 216, с. 103]. Вказаний підхід розкриває поняття 

«методологічної основи дослідження» з точки зору її структурної будови, 

вказуючи на елементи методології (філософські напрями і методи), котрі 

застосовуються для дослідження відповідного предмету наукового пошуку; 

2) способів пізнання (філософських підходів і методів пізнання) та 

процесу їх застосування, що формує методологічний інструментарій 

дослідника, дозволяє отримати наукові результати [107, с. 24; 2, с. 94; 282, с. 22; 

202, с. 40; 4, с. 25]. Фактично цей підхід розширює розуміння методологічної 

основи наукового дослідження державно-правових явищ, порівняно з 

попереднім, поєднуючи в собі системно-структурні її характеристики та 

процесуальні аспекти застосування способів наукового пізнання; 

3) принципів наукового пізнання, що формують основу наукового 

дослідження; методологічних підходів, котрі визначають стратегію наукового 

пізнання; та методів дослідження, що дозволяють дослідити окремі аспекти 

предмету дослідження [217, с. 20; 211, с. 15; 297, с. 11; 97, с. 25]. Фактично у 

вказаному підході зроблено акцент на системній характеристиці методологічної 

основи наукового дослідження, водночас включено широкий аспект її 

елементів, які одночасно функціонують в процесі наукового дослідження, 

забезпечуючи фактично критеріальність науковості дослідження, наявність 

світоглядної та наукознавчої основи, загальнонаукового та спеціально-

наукового рівнів наукового пізнання.  

На нашу думку, найбільш доцільним та грамотним з наукової точки зору є 

останній підхід до характеристики методології наукового дослідження, 

оскільки він дозволяє:  

 по-перше, визначити пізнавальну основу наукового дослідження у 

вигляді системи відповідних принципів наукового пізнання; 

 по-друге, з’ясувати методологічну стратегію наукового дослідження 

за допомогою відповідного методологічного підходу дослідження або їх 

сукупності;  
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 по-третє, встановити функціональні можливості методів наукового 

пізнання для вивчення різноманітних аспектів предмету наукового 

дослідження, тим самим врахувати його особливості. 

Вказане підтверджує у своїх поглядах і В. М. Сирих, вказуючи на те, що 

сучасний етап розвитку пострадянської юридичної науки, вимагає активізації 

розробки питань методології наукових досліджень в юриспруденції. Вивчаючи 

методологічні засади законотворчості, вчений наголошує на тому, що вони 

являють собою сукупність теоретичних положень, методологічних принципів, 

загальних, спеціальних і приватних методів, які використовуються у процесі 

підготовки та наукової експертизи законопроектів [181, с. 19]. Саме такий 

підхід є найбільш оптимальним і для вироблення методологічної основи 

наукового дослідження теоретико-правових аспектів засобів законодавчої 

техніки. 

Продовжуючи наше дослідження, вважаємо за доцільне більш детально 

зупинитись на складових методологічних засад дослідження засобів 

законодавчої техніки та з’ясувати їх функціональний потенціал. Тому 

спробуємо розкрити функціональні можливості складових методології 

наукових досліджень для пізнання теоретико-правових аспектів засобів 

законодавчої техніки. 

Важливу роль в системі наукових досліджень в цілому та вивчення 

теоретико-правових аспектів засобів законодавчої техніки займають принципи 

наукового пізнання. Саме вони забезпечують основу наукового дослідження, 

відповідність діяльності науковця вимогам наукового-дослідної роботи, 

забезпечує відповідність результатів дослідження критеріям науковості. 

Феномен принципів наукового пізнання в юридичній науці розкривається 

переважно одностайно як сукупність вихідних засад, положень, умов, котрі 

забезпечують якість юридичного наукового дослідження [19, с. 18], слугують 

критеріями професійної діяльності суб’єктів науково-дослідної роботи [41, 

с. 20], відмежовують повсякденну пізнавальну діяльність від професійної 

науково-дослідної, яка націлена на отримання нових знань або переосмислення 
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існуючих [61, с. 29]. Принципи наукового пізнання є універсальними, на них 

заснована будь-яка науково-дослідна робота. В іншому випадку така робота 

носитиме псевдо науковий характер, а її результати не будуть достовірними. 

Оскільки питання теорії та практики засобів законодавчої техніки мають 

пізнавальний характер, відповідно їх пізнання має засновуватись на принципах 

наукового дослідження. Спробуємо їх охарактеризувати, оскільки їх значення в 

процесі дослідження в цілому та вивчення теоретико-правових аспектів засобів 

законодавчої техніки складно переоцінити. Центральне місце в системі 

принципів наукового пізнання займає принцип історизму, в основі якого 

знаходиться ідея історичної обумовленості будь-якого явища чи процесу 

реальності. Результати нашого дослідження ґенези становлення уявлень про 

засоби законодавчої техніки засвідчують, що предмет цього наукового 

дослідження має глибокі історичні коріння як в системі явищ правової 

реальності, так і в системі об’єктів світоглядного або наукового осмислення. 

Тому вивчення засобів юридичної техніки, тим більше як теоретико-правового 

феномену аксіоматично потребує врахування того, що вони мають історичний 

ступінь розвитку, зумовлені різноманітними факторами суспільного життя в 

той або інший історичний період, знаходяться в стані розвитку та можуть бути 

удосконалення, що відображає їх перспектність розвитку. Окрім того, засоби 

законодавчої техніки як пізнавальний феномен відзначаються історією 

становлення уявлень про них, як світоглядного, так і наукового характеру, 

відзначаються сучасним станом розвитку явлень про них, а також 

відображають рівень їх наукової розробки, перспективні напрями подальшого 

їх наукового вивчення. Тому і в цій роботі ми насамперед здійснили аналіз 

історії розвитку уявлень про засоби законодавчої техніки, встановити стан їх 

наукової розробки, визначили перспективи їх наукового пізнання, а в 

подальшому відзначимо ключові напрями удосконалення практики 

застосування засобів юридичної техніки крізь призму активізації їх наукового 

дослідження.  
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Принцип всебічності наукового дослідження в цілому має важливе 

методологічне значення визначаючи ключову умову вивчення будь-якого 

предмету наукового дослідження із врахуванням його як цілісного явища або 

процесу, що потребує вивчення більшості його теоретико-правових аспектів, 

що дозволить сформувати цілісне наукове бачення предмету наукового пошуку. 

Питання теорії та практики засобів законодавчої техніки так само потребують 

своєї всебічної наукової розробки, що дозволить забезпечити всебічність їх 

наукового сприйняття та, як наслідок, розробити і обґрунтувати концептуальне 

бачення засобів юридичної техніки як теоретико-правового феномену. 

Методологічно пов’язаним із принципом всебічності є принцип системності, 

який заснований на ідеї взаємозв’язку всіх явищ і процесів дійсності, 

відповідно визначає об’єктивну необхідність їх вивчення, з одного боку, як 

самостійних явищ реальності, а з іншого боку – як явищ, що перебувають у 

постійному взаємозв’язку з іншими явищами і процесами, що мають так само 

пізнавальне значення. Засоби юридичної техніки так само не існують і не 

можуть існувати та функціонування без інших явищ і процесів правової 

реальності, особливо таких як способи, методи, прийоми законодавчої техніки. 

Тому і їх пізнання має бути засноване: по-перше, на тому, що засоби 

законодавчої техніки становлять самостійний елемент законодавчої техніки та 

знаходяться в органічному прямо пропорційному зв’язку з іншими елементами 

законодавчої техніки; по-друге, мають одночасно і самостійний характер, 

оскільки наділені власними ознаками, є самостійним елементом понятійно-

категоріального апарату юридичної науки та становлять самостійний напрямок 

освітньої діяльності, забезпечуючи формування та розвиток професійних 

здібностей відповідних суб’єктів.  

Принципи об’єктивності та достовірності наукового пізнання у своєму 

поєднанні відіграють важливе пізнавальне значення забезпечуючи пізнання 

засобів законодавчої техніки як явища, що виникло, сформувалося, 

розвивається під впливом об’єктивно існуючих обставин суспільного розвитку, 

функціонування державно-правових інституцій. Водночас, принцип 
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достовірності покликаний забезпечити пізнання насамперед об’єктивно 

існуючих закономірностей виникнення, розвитку та функціонування засобів 

законодавчої техніки за допомогою широкого кола методологічних підходів та 

методів наукового дослідження. Слід зазначити і про функціональне значення 

принципу гласності наукового дослідження засобів законодавчої техніки, що 

визначає відкритість процесу їх наукового дослідження та його результатів для 

громадськості.  

В аспекті достовірності наукового дослідження слід відзначити і важливу 

роль принципу професіоналізму наукового пізнання, що пов'язаний із 

відповідним кадровим забезпеченням науково-дослідної діяльності. Наукове 

дослідження засобів законодавчої техніки як особливої системи 

інструментальних засобів побудови актів законодавства, що застосовується 

спеціальним колом суб’єктів, котрі володіють відповідними професійними 

навичками потребує формування відповідного кола дослідників, котрі мають 

необхідний рівень професійної підготовки та досвід здійснення науково-

дослідної роботи, вміння окреслювати предмет наукового дослідження, 

формувати методологічну основу його пізнання та проводити наукове 

дослідження досконало використовуючи методологічні засади науково-

дослідної роботи.  

Важливим елементом методологічних засад наукового дослідження засобів 

юридичної техніки є методологічні підходи, котрі покликані сформувати 

пізнавальну стратегію в роботі та забезпечити формування концептуального 

погляду на досліджуване явище чи процес. Питання теорії та практики засобів 

законодавчої техніки мають багатоаспектний характер, що дозволяє розкривати 

предмет цього дисертаційного дослідження з токи зору його ціннісного, 

функціонального, системного, порівняльного та іншого вимірів. Вказана 

особливість засобів юридичної техніки обумовлює необхідність визначення 

функціональних можливостей методологічних підходів наукового дослідження.  

Центральне місце в науковій роботі належить феноменологічному 

методологічному підходу, який дозволить сформувати загальну стратегію 
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наукового дослідження. Вказаний методологічний підхід спроможний 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. 

Застосування феноменологічного підходу пов’язано із урахуванням 

функціональних можливостей системного підходу, завдяки якому засоби 

законодавчої техніки можуть бути розкриті, з одного боку, в органічній єдності 

з системою принципів права, а з іншого боку – як системне явище, що 

складається з комплексу самостійних взаємопов’язаних елементів. 

Аксіологічний методологічний підхід функціонально спроможний 

охарактеризувати засоби законодавчої техніки як ціннісне явище, обумовлене 

соціокультурним розвитком суспільства, призначенням законів, що визначає 

орієнтаційно-ціннісні властивості засобів законодавчої техніки в практиці 

законотворення.  

Важливим є і функціонально-інструментальний методологічний підхід, що 

дозволяє дослідити засоби юридичної техніки крізь призму їх функціонального 

прояву, встановити їх функціональне призначення, що досягається завдяки їх 

інструментальному використанню в процесі законотворчої діяльності. 

Вказаний методологічний підхід дозволить розкрити роль засобів законодавчої 

техніки в системі її елементів або в системі законотворчої діяльності в цілому. 

Герменевтичний методологічний підхід дозволяє охарактеризувати правові 

властивості засобів законодавчої техніки шляхом аналізу норм права, якими 

вони закріплені, визначено процес їх застосування, правові наслідки за їх 

порушення тощо. Результатами використання герменевтичного 

методологічного підходу стане комплексне уявлення про засоби законодавчої 

техніки як об’єкту правового забезпечення. 

Враховуючи особливості предмету та об’єкту дослідження, мети і завдань 

наукової роботи, важливо виокремити систему методів наукового дослідження, 

які доцільно застосувати в цій дисертаційній роботі. Методи наукового 

дослідження за своїм змістом є системою методологічних інструментів, а їх 
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функціональним призначенням є забезпечить вивчення тих або інших аспектів 

досліджуваного явища або процесу [338, с. 80]. За допомогою відповідної 

системи методів, котра виокремлюєитьтся індивідуально дослідником із 

врахуванням особливостей пізнавальних аспектів досліджуваного явища чи 

процесу, можливо розкрити особливості аспектів предмету дослідження, а в 

сукупності таке дослідження дозволить сформувати уявлення про нього як про 

багатоаспектне явище чи процес. На переконання С. Ф. Хопти, методи 

наукового дослідження «надають можливість виокремити та дослідити 

закономірності розвитку функціонування відповідних явищ і процесів у 

юриспруденції, є засобом акумулювання та переосмислення об’єктивних даних, 

які становлять предмет дисертації. Окрім того, методи надають змогу 

виокремити і узагальнити ознаки і встановити загальні закономірності 

досліджуваного явища або процесу» [338, с. 80]. Незважаючи на різні підходи 

до класифікації методів наукового дослідження, що обгрунтовані в юридичній 

науці [182, с. 24; 63, с. 16; 197, с. 120], окремо зупинимось на тих, що 

представлені в більшості поглядах вчених та не мають неоднозначного 

наукового розуміння.  

Ключовим елементом методологічної основи цього дослідження є система 

філософських (світоглядних), загальнонаукових та спеціально-наукових 

методів. Їх поєднання надало можливість здійснити об’єктивний, всебічний 

аналіз теоретико-правових аспектів засобів законодавчої техніки.  

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 функціонально дозволить розкрити засоби 

законодавчої техніки в контексті закономірностей їх зародження та розвитку як 

самостійного явища і як об’єкту світоглядного пізнання.  

В свою чергу метафізичний метод сприятиме дослідженню засобів 

законодавчої техніки в статиці, розкриваючи їх як найбільш усталені 

методологічні прийому побудови змісту, структури законодавчих актів, їх 
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оформлення у вигляді самостійного документу, із зазначенням всіх необхідних 

реквізитів. Вказаний метод дозволятиме також охарактеризувати засоби 

законодавчої техніки як такі що взаємодіють між собою і така взаємодія має 

усталений характер, потребує вивчення крізь призму її удосконалення. 

Матеріалістичний метод сприятиме вивченню засобів законодавчої техніки 

крізь призму самого законодавчого акта, як матеріального носія інформації, 

сформованого зазначеними засобами законодавчої техніки. В свою чергу 

ідеалістичний метод функціонально спроможний охарактеризувати засоби 

законодавчої техніки як особливу сферу правової інформації, котра стосується 

сутності, змісту, значення, практики застосування тощо засобів законодавчої 

техніки.  

Слід відзначити і принципове значення порівняльно-правового методу 

дослідження, за допомогою якого стає можливим встановити спільні та 

особливі ознаки засобів, способів, методів та прийомів законодавчої техніки, 

з’ясувати специфіку їх взаємодії між собою, визначити практичні особливості 

функціонування вказаних елементів законодавчої техніки.  

У процесі дослідження важливо застосувати історико-правовий метод, що 

надасть змогу визначити і структуризувати  сучасне розуміння засобів 

законодавчої техніки, узагальнити науково дослідний потенціал теоретико-

правових аспектів засобів законодавчої техніки, а також охарактеризувати 

становлення і розвиток засобів законодавчої техніки в Україні. Вказаний метод 

часткового був використаний у попередньому підрозділі дисертаційної роботи 

За допомогою формально-логічного методу можливо буде виокремити та 

обґрунтувати самостійність поняття «засоби законодавчої техніки», 

відокремити його від інших суміжних категорій юридичної науки, розкрити 

його ознаки, на підставі чого уточнено його визначення. Системно-

функціональний метод спроможний забезпечити встановлення функціональних 

можливостей методологічних підходів теоретико-правового дослідження 

засобів законодавчої техніки, з’ясувати значення і роль засобів законодавчої 

техніки; розкрити зміст проблем їх застосування, а також виокремити і 
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обґрунтувати комплекс шляхів оптимізації ефективного використання засобів 

законодавчої техніки. Системно-структурний метод дозволить удосконалити 

типологізацію засобів законодавчої техніки, охарактеризувати їх різновиди, 

встановити особливості взаємозв’язку, які визначають їх взаємодію. 

Використання прогностичного методу сприятиме узагальненню стану та шляхів 

вдосконалення засобів законодавчої техніки в сучасній Україні. Слід 

наголосити і на функціональних можливостях методу правового моделювання, 

що спроможний дослідити практичні аспекти засобів законодавчої техніки, за 

допомогою яких відбувається моделювання форми, структури, змісту актів 

законодавства, а також тих правил поведінки, які закріплюють як можливі, 

необхідні або заборонені.  

Узагальнюючи проведене дослідження теоретико-правових аспектів 

засобів законодавчої техніки крізь призму методологічних засад їх вивчення, 

вважаємо за доцільне зупинитись на наступних підсумкових положеннях: 

 методологічні засади вивчення теоретико-правових аспектів засобів 

законодавчої техніки обумовлені специфікою предмету наукового пізнання, що 

являє собою питання формування та вдосконалення самостійного елементу 

законодавчої техніки – його засобів. Вказане потребує аналізу самих засобів 

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

формування та вдосконалення. Це потребуватиме застосування широкого кола 

методологічних підходів, які стосуються їх категоріального, функціонального 

виміру, механізму дії тощо; 

 методологічну основу наукового дослідження теоретико-правових 

аспектів формування та вдосконалення засобів законодавчої техніки 

становлять: 

 принципи наукового пізнання, котрі формують пізнавальну основу 

вивчення питань формування та вдосконалення засобів законодавчої техніки, 

визначають критерії, яким має відповідати наукове дослідження та 

встановлюють комплекс вимог до суб’єктів науково дослідної діяльності, 

забезпечуючи якість та результативність наукового дослідження в цілому;  
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 методологічні підходи, функціональна спроможність яких виявляється 

у визначенні пізнавальної стратегії вивчення питань формування і 

вдосконалення засобів законодавчої техніки. В цій роботі ми визначили 

переваги феноменологічного методологічного підходу як пізнавальної стратегії. 

Він функціонально спроможний визначити стратегію пізнання засобів 

законодавчої техніки, розуміючи під ними особливе явище правової дійсності, 

що має пізнавальний, категоріальний, функціональний та інші прояви;  

 методи наукового дослідження, що дозволяють дослідити конкретні 

аспекти формування та вдосконалення засобів юридичної техніки, зокрема: 

визначити ґенезу становлення наукових уявлень про засоби законодавчої 

техніки у правовій думці; обґрунтувати місце законодавчої техніки в системі 

понятійно-категоріального апарату юридичної науки, надати авторські 

визначення понять «законодавча техніка», «засоби законодавчої техніки»; 

з’ясувати та охарактеризувати правила, критерії класифікації та різновиди 

засобів законодавчої техніки; здійснити аналіз історії становлення та розвитку 

законодавчої техніки в Україні, на підставі чого визначити і структуризувати  

сучасне розуміння засобів законодавчої техніки, узагальнити науково-

дослідний потенціал її теоретико-правових аспектів; з’ясувати стан та проблеми 

застосування засобів законодавчої техніки в Україні тощо. Широке коло 

методів наукового дослідження, які можуть бути застосовані з метою вивчення 

питань формування та вдосконалення засобів законодавчої техніки як 

особливого правового феномену узагальнено в межах:  

а) філософських (світоглядних) методів наукового пізнання, які 

розкривають засоби законодавчої техніки як такі, що є об’єктом світоглядного 

сприйняття, мають самостійний та об’єктивно зумовлений характер свого 

розвитку й функціонування, та об’єктивно спроможні бути удосконалені; 

б) загальнонаукових методів наукового пізнання, за допомогою яких 

можливо встановити особливості формування та вдосконалення засобів 

законодавчої техніки, як явищ наукознавчого характеру, що можуть бути 

вивченні, засновуючись на тому, що вони відзначаються закономірностями 
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свого зародження, становлення, розвитку вдосконалення засобів законодавчої 

техніки;  

в) спеціально-наукових методів, за допомогою яких можливо встановити 

саме правові особливості формування та вдосконалення засобів законодавчої 

техніки, охарактеризувати їх історико-правовий, категоріальний та 

функціональний рівень в системі явиш правового реальності.  

Окрім того, особливість методології дослідження предмету цієї 

дисертаційної роботи є особливості самих засобів законодавчої техніки, що 

потребують вивчення вказаних засобів законодавчої техніки крізь призму їх 

формування та вдосконалення, тобто зміни їх властивостей під впливом 

об’єктивний і суб’єктивних факторів. Це дозволить встановити особливості 

розвитку засобів юридичної техніки як закономірного процесу. 

 

 

Висновки до Розділу 1. 

 

1. Виникненню перших наукових уявлень про засоби законодавчої 

техніки передував досить тривалий період (від Античності (XI – IX ст. до н.е.) 

до кін. ХVІІІ ст.), протягом якого була сформована світоглядна основа 

сучасного розуміння засобів законодавчої техніки. Умовно вказаний період 

можливо визначити як період зародження уявлень про засоби законодавчої 

техніки, протягом якого засоби законодавчої техніки ще не отримали свого 

наукового виокремлення в якості самостійного об’єкту пізнання та 

категоріального розуміння; уявлення про техніку побудови законодавчих актів 

засновані на використанні філософських (світоглядних) методів наукового 

пізнання; формалізація права розглядається як виключно інструментальний 

процес, який здійснюється з метою забезпечення доступності права, його 

сприйняття невизначеним колом суб’єктів, що відбувається шляхом 

використання різноманітних способів, засобів, методів та прийомів. 
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2. Наступним виокремлено період становлення уявлень про засоби 

законодавчої техніки (поч. ХІХ ст. – триває донині), який відзначається тим, що 

уявлення про засоби законодавчої техніки розвиваються як на світоглядному, 

так і на науковому рівні,в межах історико-теоретичних, галузевих та 

спеціальних юридичних наук, засновуючись на використання широкого 

спектру методологічних прийомів, способів та засобів наукового пізнання, 

створюючи основу для подальшого формування самостійного вчення про 

засоби законодавчої техніки як складного правового явища та явища соціальної 

реальності; активізуються наукові дослідження засобів законодавчої техніки, як 

в межах юридичної науки, тобто як правового явища, так і на 

міждисциплінарному рівні, як явища, якому властиві і правові ознаки, з одного 

боку, і політологічні, соціологічні, психологічні особливості прояву – з іншого. 

3. Наукове дослідження засобів законодавчої техніки представлене 

поліваріативним колом філософсько-правових, історико-правових, теоретико-

правових, галузевих і міжгалузевих наукових розробок, що закономірно 

відобразилось на становленні наукових поглядів на розуміння засобів 

законодавчої техніки у вітчизняній та зарубіжній правовій думці. 

4. Перспективами наукового дослідження засобів законодавчої техніки 

є вивчення: а) історії виникнення та розвитку уявлень про засоби законодавчої 

техніки в правовій думці та її періодизація; б) методологічної основи 

дослідження засобів законодавчої техніки; в) понятійних основ засобів 

законодавчої техніки як самостійного елементу понятійно-категоріального 

апарату юридичної науки та термінологічного апарату законодавства; 

г) критеріїв класифікації та різновидів засобів законодавчої техніки; д) історії 

становлення та розвитку законодавчої техніки в Україні, на підставі чого 

можливо визначити і структуризувати сучасне розуміння засобів законодавчої 

техніки; є) існуючих недоліків юридико-технічної підготовки законодавчих 

актів та визначення шляхів вдосконалення використання засобів законодавчої 

техніки в Україні. 
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5. Методологічні засади вивчення теоретико-правових аспектів засобів 

законодавчої техніки обумовлені специфікою предмету наукового пізнання, що 

являє собою питання формування та вдосконалення самостійного елементу 

законодавчої техніки – його засобів. Вказане потребує аналізу самих засобів 

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

формування та вдосконалення. Це потребуватиме застосування широкого кола 

методологічних підходів, які стосуються їх категоріального, функціонального 

виміру, механізму дії тощо. 

6. Методологічну основу наукового дослідження теоретико-правових 

аспектів формування та вдосконалення засобів законодавчої техніки 

становлять: принципи наукового пізнання, котрі формують пізнавальну основу 

вивчення питань формування та вдосконалення засобів законодавчої техніки, 

визначають критерії, яким має відповідати наукове дослідження та 

встановлюють комплекс вимог до суб’єктів науково дослідної діяльності, 

забезпечуючи якість та результативність наукового дослідження в цілому; 

методологічні підходи, функціональна спроможність яких виявляється у 

визначенні пізнавальної стратегії вивчення питань формування і вдосконалення 

засобів законодавчої техніки; методи наукового дослідження (філософські 

(світоглядні), загальнонаукові та спеціально-наукові), що дозволяють дослідити 

конкретні аспекти формування та вдосконалення засобів юридичної техніки, 

зокрема: визначити ґенезу становлення наукових уявлень про засоби 

законодавчої техніки у правовій думці; обґрунтувати місце законодавчої 

техніки в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки, надати 

авторські визначення понять «законодавча техніка», «засоби законодавчої 

техніки»; з’ясувати та охарактеризувати правила, критерії класифікації та 

різновиди засобів законодавчої техніки; здійснити аналіз історії становлення та 

розвитку законодавчої техніки в Україні, на підставі чого визначити і 

структуризувати  сучасне розуміння засобів законодавчої техніки тощо.  
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РОЗДІЛ 2 

КАТЕГОРІАЛЬНИЙ ВИМІР  

ЗАСОБІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ 

 

 

2.1 Співвідношення засобів та правил законодавчої техніки як 

категорій юридичної науки 

 

Важливе місце в системі наукових юридичних досліджень займають 

питання понятійного визначення тих або інших категорій юридичної науки, які 

безпосередньо позначають предмет наукового дослідження або мають 

суміжний чи дотичний характер розуміння. Тому, перейшовши в нашому 

дослідженні до вивчення засобів законодавчої техніки крізь призму їх 

категоріального виміру вважаємо за доцільне провести співвідношення поняття 

«засоби законодавчої техніки» з іншим  суміжним (спорідненим) поняттям – 

«правила законодавчої техніки». Вказане завдання має цілком виправданий 

характер з наукової точки зору, оскільки його виконання дозволить 

відмежувати та ідентифікувати поняття «засоби законодавчої техніки», 

визначити його автентичність та охарактеризувати взаємозв’язок із поняттям 

«правила законодавчої техніки». Вказане підтверджується і в науковій 

літературі, що присвячена питанням методології наукового пізнання. 

Категоріальний аналіз в юриспруденції характеризується як один з 

методологічних підходів, що дозволяє узагальнити та охарактеризувати 

властивості досліджуваного явища чи процесу, взяти їх за основу для 

формулювання їх розуміння як узагальненого та конкретного [17, с. 78]. Саме 

категоріальний аналіз в юриспруденції забезпечує отримання знань про правові 

явища крізь призму їх категоріального виміру та сфери їх застосування [291, 

с. 5-6], удосконалює методологічну основу подальшого вивчення правових 

явищ [305, с. 122 ], дає змогу узагальнити та відобразити сутність 

досліджуваного правового явища [46, с. 245-247 ] тощо.  
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Правила законодавчої техніки є одним з її елементів, як і засоби 

законодавчої техніки, що являють собою систему вимог, ключових інструкцій 

для суб’єктів законопроектування та законодавчої діяльності в частині 

побудови змісту, структури законодавчих актів, обрання їх форми та 

закріплення їх реквізитів. Правила законодавчої техніки як елемент понятійно-

категоріального апарату юридичної науки є узагальнюючим поняттям, котре 

позначає вказаний елемент законодавчої техніки, що бере за основу їх 

властивості. Таким чином приналежність засобів та правил до законодавчої 

техніки, як самостійних елементів, визначає необхідність їх відмежування між 

собою на категоріальному рівні наукового пізнання, що дозволить 

удосконалити понятійно-категоріальний апарат юридичної науки та не 

допустити ототожнення, змішування та взаємопідміну правил і засобів 

законодавчої техніки. 

Актуалізує наукову та практичну доцільність категоріального аналізу 

питань співвідношення правил та засобів юридичної техніки стан правового 

забезпечення законодавчої техніки в цілому та її правил і засобів. Правова 

невизначеність правил і засобів законодавчої техніки у вітчизняному 

законодавстві призводить до їх формування та подальшого розвитку на 

доктринальному рівні. А існуюча дискусія в юридичній науці в частині 

співвідношення правил і засобів законодавчої техніки, визначає необхідність їх 

відмежування між собою саме на категоріальному рівні наукового пізнання. На 

переконання С. Н. Болдирєва, у зв’язку з тим, що правила, прийоми і засоби 

юридичної техніки зазвичай знаходять своє формулювання стихійно, 

результативне удосконалення вживання норм права за допомогою юридико-

технічної регламентації є можливим лише за умови гарантованої реалізації 

нормативно закріплених вимог, а також використання таких специфічних 

засобів, як державно-правове переконання, заохочення і (або) примус [36, с. 24]. 

І така нормативна формалізація вимог юридичної техніки потребує насамперед 

категоріального відмежування на доктринальному рівні її елементів. Це 

підтверджують і інші вчені, наголошуючи на тому, що правила, прийоми і 
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засоби юридичної техніки формуються і діють як ділові звичаї, що саме по собі 

не виключає можливість їх вдосконалення за допомогою нормативно-правової 

регламентації, при цьому в силу специфіки застосування норм права 

регулювання його юридико-технічної сторони може бути вельми інтенсивним 

[203, с. 35]. А отже, встановлення співвідношення між засобами законодавчої 

техніки та правилами законодавчої техніки є вельми важливим в світлі 

доцільності впровадження їх правового забезпечення як передумови їх 

впорядкованості та подальшого вдосконалення їх застосування в практиці 

законопроектування та законодавчої діяльності. Отже, варто погодитись с 

С. Н. Болдирєвим в тому, що без дослідження дефініцій «правила юридичної 

техніки», «методи юридичної техніки» та «засоби юридичної техніки» 

неможливо буде розкрити науково-теоретичний потенціал поняття «юридична 

техніка» (а отже і поняття «законодавча техніка», окрім того неможливо буде 

удосконалити визначення поняття «засоби законодавчої техніки». – Прим. авт.) 

[37, с. 12].  

Враховуючи вищезазначене, відзначаючи важливість, наукову та 

практичну доцільність дослідження питань співвідношення правил і засобів 

юридичної техніки, вважаємо за доцільне в межах цього підрозділу нашої 

роботи: 

 по-перше, здійснити науковий аналіз доктринальних підходів до 

характеристики співвідношення правил та засобів законодавчої техніки; 

 по-друге, визначити спільні та відмінні ознаки «засобів законодавчої 

техніки» і «правил законодавчої техніки». 

В юридичній науці з поняттям «засоби законодавчої техніки» широко 

вживається поняття «правила законодавчої техніки», яке за своєю природою та 

сутністю є поняттям одного понятійного ряду, відноситься до категорії 

«суміжні» поняття, а це доводить доцільність відмежування поняття «засоби 

законодавчої техніки» від найбільш пов’язаного з ним поняття – «правила 

законодавчої техніки». Тому цей підрозділ присвятимо з’ясуванню 

співвідношення вказаних понять.  
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Слід відзначити те, що в радянській юридичній літературі поняття 

«правила», «прийоми», «способи» та «засоби» законодавчої техніки переважно 

не розмежовувались. Вони або ототожнювались (Д. Ковачев, А. Міцкевич, 

Ц. Ямпольська та ін.) [177; 261; 369], або вказувалось на те, що вони складають 

елементи законодавчої техніки, водночас розмежування між ними не 

проводилось (Н. Абдуллаєв, І. Брауде, А. Васильєв, А. Нашиц, Р. Халфіна та 

ін.) [1; 40; 45; 233; 234]. 

Проблеми правил і засобів законодавчої техніки в сучасній  вітчизняній та 

зарубіжній юридичній науці досліджуються як теоретиками права, так і 

представниками галузевих юридичних наук. Про це свідчать праці сучасних 

вітчизняних вчених П. Андрушка, О. Копиленка, Г. Мурашина, В. Навроцького, 

А. Ткачука, З. Тростюк, М. Хавронюка, а також зарубіжних науковців – 

С. Алексєєва, В. Баранова, Д. Бунгерса, Х. Квінке, В. Краббе, А. Черданцева, 

Р. Циппеліуса та інших [209, с. 25]. Серед наукових робіт з проблематики 

співвідношення засобів і правил законодавчої техніки варто наголосити на 

наукових напрацюваннях Ж. Дзейко [75; 77; 79; 81]. Як зауважує дослідниця, 

до структури законодавчої техніки доцільно включити не лише засоби, а й 

правила створення законів та їх систематизації у формі кодифікації, 

консолідації та зводу законів [79, с. 26-27]. Продовжуючи вказану думку, вчена 

пропонує визначення поняття «правила законодавчої техніки», під якими 

доцільно розуміти «допустимі правом вимоги та дозволи для законодавців, що 

сформувалися на основі досягнень юридичної науки і практики законодавчої 

діяльності та спрямовані на створення якісних за формою та змістом законів, а 

також їх систематизацію». До правил законодавчої техніки пропонується 

віднести: правила вибору форми нормативно-правових актів; правила 

структурної побудови законів; правила конкретизації правових норм, 

формулювання норм права у статтях законів; правила кодифікації та 

консолідації, ратифікації міжнародних договорів у формі законів, створення 

законів – актів прямого народовладдя та інші [79, с. 26-27]. В свою чергу І. Биля 

так само наголошує на тому, що правила законодавчої техніки є елементом 
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законодавчої техніки поряд із системою засобів законодавчої техніки. Однак 

аналізуючи доктринальні підходи до характеристики переліку правил і засобів 

законодавчої техніки, вчена все ж таки не проводить їх однозначного 

розмежування, а розкриває їх в органічній єдності між собою, відносячи до їх 

переліку: «правила і засоби вираження змісту нормативних правових актів, а 

саме: а) логічні і спеціально-юридичні правила і засоби законодавчої техніки, а 

саме поняття та операції з ними, презумпції, фікції, прийоми формування 

нормативних правових приписів, переліків, цифрового виразу нормативного 

матеріалу, вживання правових символів, зразків документів); б) правила й 

засоби системного виразу змісту нормативних правових актів, зокрема: 

відсутність логічних протиріч у нормативному правовому акті; відсутність 

невиправданого дублювання нормативних правових  приписів, ув’язка актів, 

що видаються, із раніше виданими, зведення до мінімуму нормативних 

правових актів з одного й того ж питання, відсутність відсилок до неіснуючого 

акта, послідовне й однакове використання термінів (понять), забезпечення 

матеріальних приписів процесуальними. Основні засоби системного викладу 

нормативних правових актів – це нормативна побудова, юридична конструкція, 

галузева типізація, структурні та мовні правила; в) мовностилістичні правила й 

засоби; г) правила і засоби структурування нормативних правових актів 

(реквізитні)» [25, с. 9-14].   

В свою чергу О. Богачова виокремлює правила законодавчої техніки як її 

самостійний елемент та пропонує до основних правил законодавчої техніки 

віднести наступні вимоги:   

 логічної послідовності викладу нормативних приписів, їх  

взаємозв’язок між собою, що вміщуються в проекті законодавчого акта;   

 відсутності протиріч всередині проекту, в системі законодавства; 

 максимальної компактності викладу норм права за умови  збереження 

глибини і всебічності відображення їх змісту; 

 ясності і чіткості, простоти і доступності мови законопроекту; 
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 точності і визначеності формулювань і термінів, застосовуваних у 

проекті;   

 скорочення до мінімуму кількості актів з того самого питання в 

інтересах кращого охоплення нормативного матеріалу, полегшення 

користування ним [29, с. 176]. Не зважаючи на те, що вчена не надає власного 

визначення поняттю «правила законодавчої техніки» та не проводить 

розмежування понять «правила законодавчої техніки» і «засоби законодавчої 

техніки», на нашу думку, О. Богачова в основу виокремлення системи правил 

законодавчої техніки вкладає ідею наявності імперативних положень, які 

визначають критерії законодавчого акта (законопроекту). Відповідно ці правила 

виступають правилами діяльності суб’єктів законопроектування або 

законодавчої діяльності, а також критеріями юридико-технічної приналежності 

актів до системи законодавчих актів, або критеріями, за якими визначається 

рівень юридико-технічної досконалості законодавчих актів. 

У своїх висновках Ж. Дзейко переконана в тому, що правила  і  засоби  

законодавчої техніки нерозривно пов’язані. І з цим варто з нею погодитись. 

Вказане пояснюється тим, що правила та засоби законодавчої техніки 

визначаються як основоположні, стійкі, внутрішні якісні властивості, які 

складають основу та виявляють природу і призначення у суспільстві як 

законодавчої техніки в цілому, так і її правил та засобів [79, с. 27]. 

В свою чергу Н. Леоненко навпаки зауважує, що елементи законодавчої 

техніки (методи, правила, прийоми, засоби) мають ієрархічну побудову, а 

достатньо розповсюджена практика їх розгляду в якості синонімів не вірна. 

Нові знання, що стали можливими завдяки методологічній базі законодавчої 

техніки прямо впливають на зміст її правил. Дотримання правил законодавчої 

техніки досягається шляхом правильного використання її прийомів. Нарешті, 

використання прийомів законодавчої техніки являє собою ніщо інше, як вибір 

сукупності її засобів, що необхідні для вирішення конкретної правотворчої 

задачі [206, с. 30]. Слід відзначити, що такий підхід до розуміння структурних 

елементів законодавчої техніки є досить своєрідним, водночас цікавим з 
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наукової точки зору. Вченим пропонується в основу розмежування елементів 

законодавчої техніки на категоріальному рівні їх наукового пізнання вкласти 

ідею їх ієрархічного підпорядкування, де правила як вихідні положення – 

займають найвищий щабель в ієрархічній будові. Їм підпорядковані всі інші 

елементи законодавчої техніки (методи, прийоми, способи), які виконують 

методолого-технічну роль по відношенню до забезпечення реалізації правил 

законодавчої техніки в процесі здійснення законодавчої діяльності.  

Також, досить своєрідною та новаторською в юридичній науці є думка 

В. Косовича, який зазначає про те, що способи, прийоми, методи та інші 

елементи – це не що інше як компоненти правил законодавчої техніки [190, 

с. 151]. Тобто вчений в основу їх розмежування заклав системно-структрний 

підхід, що дозволило йому прийти до висновку про те, що за об’ємом категорія 

«правила законодавчої техніки» є не лише ширшою, але і виконує 

системоутворюючу роль по відношенню до юридико-технічного забезпечення 

законодавчої діяльності.  

У подальшому, продовжуючи своє дослідження, з метою подолання 

недоліків і вдосконалення нормативно-правових актів України, В. Косович 

вказує на необхідність сформувати єдину ієрархічно упорядковану і логічно 

пов’язану систему засобів і правил нормотворчої техніки. Для цього науковець 

обирає такий критерій, як значущість нормотворчого інструментарію для 

творення якісних нормативно-правових актів в Україні. Місце кожного із 

складових елементів нормотворчої техніки має визначатись обсягом вимог 

(правил) до нормативно-правових актів: від загальних, які стосуються всього 

акта (наприклад, законності), завершуючи конкретними (йдеться про спеціальні 

засоби нормотворчої техніки, що використовуються в окремих статтях 

нормативно-правових актів, наприклад правові фікції). Якщо за відсутності 

перших узагалі постає питання про чинність нормативно-правових актів, то 

належне використання інших лише впливає на їх якість. Ще одним чинником, 

який вказує на співвідношення складових законодавчої техніки, може бути їх 

змістовне навантаження. Найчастіше законодавчу техніку асоціюють із 
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вимогами до створюваних нормативно-правових актів, засобами, що для цього 

використовуються, і правилами їх використання. Якщо засоби законодавчої 

техніки – це інструментарій юридичного виразу та зовнішнього викладення 

волі законодавця, то правила законодавчої техніки – це певний порядок, 

способи раціонального використання зазначених засобів при формулюванні в 

тексті проекту закону необхідних для регулювання відповідних питань норм 

права [142, с. 71]. Саме ці складові нормотворчої техніки, на думку 

В. Косовича, і є визначальними [190, с. 151].  

Н. Леоненко так само з точки зору системної будови правил законодавчої 

техніки підійшов до їх характеристики. Вчений структурує правила 

законодавчої техніки на: 

1) мовні, що визначають порядок використання лінгвістичних засобів 

при проектуванні правового акта; 

2) логічні, що забезпечують дотримання правил формальної логіки в 

текстах правового акта; 

3) гносеологічні, спрямовані на адекватне відображення в текстах 

правового акта явищ об’єктивної реальності; 

4) правила опублікування та вступу у силу законів [206, с. 30].  

Науковець також підкреслює, що прийоми (способи) законодавчої техніки 

необхідно віднести до рівня технічної діяльності, оскільки це є дії 

уповноважених суб’єктів з реалізації технічних правил в юридичній сфері [206, 

с. 30]. Фактично вчений опосередковано співвідносить правила та засоби 

законодавчої техніки. До системи правил він відносить комплекс вимог 

мовленнєвого характеру, логічної побудови законодавчого акта, вимоги 

гносеологічного плану щодо відображення об’єктивної реальності в 

законодавчих актах та формального змісту щодо опублікування і набуття 

чинності законодавчих актів. В свою чергу засоби законодавчої техніки 

являють собою вимоги, які висуваються до дій суб’єктів законопроектування чи 

законодавчої діяльності щодо забезпечення належного рівня технічної 

досконалості актів законотворчості. Фактично мова іде про їх співвідношення, 
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як категорій «вимог юридико-технічної будови законодавчих актів» (правила 

законодавчої техніки) та «юридично значимих дій уповноважених суб’єктів 

щодо реалізації правил законодавчої техніки» (засоби законодавчої техніки).  

Слід наголосити і на наявності поодиноких поглядів вчених щодо 

співвідношення «засобів» і «правил» законодавчої техніки. Вони представлені 

переважно опосередковано в межах аналізу інших суміжних явищ і категорій. 

Співвідношення між вказаними категоріями вченими розкривається крізь 

призму наявності певних спільностей, а саме вони:  

 формуються стихійно, забезпечують удосконалення використання 

норм права, які формалізуються шляхом їх юридико-технічної регламентації, 

змістом їх реалізації є використання методів державно-правового переконання, 

заохочення та (або) примусу [36, с. 26]; 

 формуються та діють як ділові звичаї, спроможні до удосконалення, в 

тому числі і за допомогою їх правової регламентації [203, с. 36];  

 становлять основу законодавчої техніки та реалізуються шляхом 

застосування теоретико-правових знань крізь призму практичних потреб 

формалізації законодавчої бази [263, с. 37-38]; 

 забезпечують впорядкування правовідносин або правового матеріалу з 

метою досягнення законодавчої мети [163, с. 24-25]; 

 мають системний характер, оскільки включають в себе принципи 

законодавчої техніки, закони формальної логіки; становлять пізнавальний 

потенціал, що реалізується шляхом застосування функціональних можливостей 

герменевтичного методологічного підходу та юридико-технічного методу 

наукового пізнання [347, с. 13] тощо. 

Аналіз підходів до розуміння правил та засобів законодавчої техніки 

можливо було б продовжувати, що ми зробимо в наступному підрозділі нашої 

роботи, однак зазначені погляди вчених відображають в собі найбільш 

поширені підходи до характеристики правил та засобів законодавчої техніки, 

окремі з них навіть опосередковано засновані на положеннях щодо 

розмежування понять «правила законодавчої техніки» та «засоби законодавчої 
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техніки». Однак перед тим, як перейти до аналізу спільних та відмінних ознак 

правил і засобів законодавчої техніки, що є цілком витребуваним з наукової 

точки зору, оскільки дозволяє удосконалити понятійно-категоріальний апарат 

юридичної науки, посилити однозначність їх визначень та сприяти практичній 

їх реалізації, вважаємо, що це дослідження буде не повним без аналізу 

особливостей ще одного суміжного поняття – «принципи законодавчої 

техніки». Тому надалі, в контексті проблематики цього підрозділу роботи, 

зупинимось на принципах законодавчої техніки.  

Визначальні ідеї, які законодавець реалізує при використанні і дотриманні 

правил та засобів законодавчої техніки з метою створення і систематизації 

законів, є принципи законодавчої техніки. Особливостями принципів 

законодавчої техніки, на переконання вчених, є те, що:  

 суб’єктом їх застосування виступає сам законодавець;  

 основною метою їх застосування є створення і систематизація законів;  

 основним інструментальним засобом їх реалізації є використання і 

дотримання правил та засобів законодавчої техніки; 

 стратегічними цілями застосування принципів, правил і засобів 

законодавчої техніки – є законотворення, з метою та в межах реалізації 

принципів права [350, с. 87].   

Однак, в подальшому вчений вже веде мову не стільки про принципи 

законодавчої техніки, скільки про принципи застосування засобів законодавчої 

техніки. Тобто констатується, що принципи характеризують суто засоби 

законодавчої техніки, а не в цілому законодавчу техніку. До таких принципів 

Р. Чорнолуцький відносить: принципи верховенства права; конституційності; 

демократизму; гуманізму; комплексності; системності; логічності; 

оптимального збалансування дозволів, заборон та зобов'язань; оптимального 

ступеня конкретизації норм права; узгодженості; доцільності; науковості; 

професіоналізму; незалежності суб’єктів проведення правової експертизи 

проектів законів та інші [350, с. 86]. Так само, характеризуючи засоби та 

правила законодавчої техніки, Ж. Дзейко опосередковано розкриває їх 
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співвідношення в тому числі і через наявність у них спільних функцій. Серед 

основних функцій правил та засобів законодавчої техніки вчена виокремлює: 

 інтегративну функцію, яка сприяє об’єднанню складових правової 

системи; 

 нормативну функцію, що слугує для формулювання правових норм у 

законах;  

 функцію модифікації законодавства, котра полягає у набутті ним 

нових якостей; 

 функцію корисності, змістом якої є ефективне втілення законів у 

життя; 

 інтерпретаційну функцію, що обумовлена подібністю правил і засобів, 

які використовуються законодавцем при створенні законів та інтерпретатором 

при здійсненні їх офіційного тлумачення [79, с. 27]. 

Отже, на питання щодо співвідношення понять «засоби законодавчої 

техніки» та «правила законодавчої техніки» в юридичній науці відповіді серед 

науковців не сформовано. Ж. Дзейко переконана, що правила і засоби 

законодавчої техніки нерозривно пов’язані. Д. Ковачев вживає категорії 

«правило», «прийом», «спосіб» законодавчої техніки як синонімічні слова. В 

свою чергу Н. Леоненко навпаки зауважує, що елементи законодавчої техніки 

(методи, правила, прийоми, засоби) мають ієрархічну будову, а достатньо 

розповсюджена практика їх розгляду в якості синонімів – не вірна [206, с. 45]. 

В. Косович зазначає, що способи, прийоми, методи і т. п., про які зазначають 

деякі дослідники, – не що інше як компоненти правил [190, с. 68-69]. 

Проведення категоріальних порівнянь в юридичній науці, на нашу думку, 

потребує аналізу етимологічного значення слів, котрі входять до складу 

відповідних юридичних понять та категорій. Тому, продовжуючи наше 

дослідження, вважаємо за доцільне окремо здійснити аналіз тлумачних 

словникових джерел на предмет етимологічного визначення слів, котрі 

включені до складу таких понять як «засоби законодавчої техніки» та «правила 

законодавчої техніки». Це дозволить нам не лише розмежувати між собою 
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вказані поняття та встановити їх співвідношення, але і в подальшому 

удосконалити понятійне визначення «засобів законодавчої техніки», що 

відображатиме наш внесок у розвиток понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки.  

Тому, продовжуючи це наукове дослідження, важливо звернути увагу на 

етимологічне розуміння слів, котрі входять у склад словосполучення «засоби 

законодавчої техніки», тобто слів «засоби», «законодавчої» та «техніки». У 

тлумачному словнику української мови слово «засіб» (однина від слова 

«засоби») визначається в одному з наступних значень: або як якась спеціальна 

дія, що дає можливість здійснити що-небудь, досягти чогось; або як те, що 

служить знаряддям у якій-небудь справі [47, с. 307]. Відповідно у множині 

слово «засоби» позначають відповідну сукупність спеціальних дій або 

сукупність знарядь у якій-небудь справі.  

В свою чергу словосполучення «законодавча техніка» вживається у 

родовому відмінку, позначаючи сферу або галузь, в якій функціонують 

відповідні технічні інструменти. Слово «законодавча» (у називному відмінку) є 

прикметником, яке походить від слова «законодавчий», тобто той, що 

встановлює закони; стосується законодавства [47, с. 157]. Слово «техніка», яке 

вживається в родовому відмінку походить від грецького слова «techne», яке 

перекладається як мистецтво, майстерність та вживається в значеннях 

«майстерність, вміння, знання, мистецтво, досвід, прийоми роботи, висока 

кваліфікація, артистизм» [302, с. 1329]; «сукупність прийомів, навичок, що 

застосовуються у певній діяльності, певному ремеслі» [47, с. 1244-1245]. За 

своєю сутністю слово «техніка» позначає сукупності навичок і прийомів, що їх 

застосовують у якійсь певній справі [329, с. 382-383; 236, с. 905; 38, с. 635], 

тобто використовується у суб’єктно зумовленому розумінні. 

Ключове значення у словосполученні «засоби законодавчої техніки» 

належить слову «засоби», яке визначається як сукупність спеціальних дій, які 

дозволяють здійснити що-небудь, досягти чогось (в нашому випадку здійснити 

підготовку законодавчого акта); виступає в якості знаряддя у законотворчій 



78 
 

діяльності. Тобто, мова іде про окремий елемент законодавчої техніки, що 

дозволяє охарактеризувати його особливості та свідчить про наявність інших 

елементів законодавчої техніки. До таких елементів в юридичній літературі 

відносять: пізнавальний елемент; вибір способу правового регулювання; 

структуризацію тексту правового акта; мову правового акта; правову логіку; 

систему засобів документального оформлення акта [7, с. 305]. Окрім того, до 

складу елементів законодавчої техніки відносяться також правила вибору 

способу правового регулювання [6, с. 305]; сукупність засобів і прийомів 

нематеріального, технічного характеру; правила (норми), відповідно до яких 

юридична техніка використовується; рівень досконалості правових актів, в яких 

юридична техніка матеріалізується [14,  с. 57]; способи, за допомогою яких у 

нормах права віддзеркалюються суспільні відносини [364, с. 46]; система 

правил та прийомів найбільш раціонального конструювання правових актів 

[343, с. 426; 218, с. 663]; комплекс правил підготовки документів, які мають: 

пізнавально-логічний характер та нормативно-структурний зміст формування 

правового матеріалу [323, с. 39-40] тощо. 

Водночас, найбільш усталеним підходом до структуризації законодавчої 

техніки є підхід, згідно з яким елементами законодавчої техніки є сукупність 

правил, прийомів, способів та засобів законодавчої техніки, які стосуються 

зовнішнього оформлення правових актів; визначають зміст і структуру 

правового акта, специфіку викладення норм права та мову правових актів [351, 

с. 12-15; 298, с. 784; 280, с. 25-26; 230, с. 238; 225, с. 118].  

В юридичній літературі також представлені погляди вчених, які 

стосуються структурних елементів не лише законодавчої або юридичної 

техніки, але і правил законодавчої техніки, до яких відносяться: 

 процедурні правила; реквізитні правила; мовленнєві правила; 

структурні правила; логічні правила; змістовні правила [149, с. 31] (при чому їх 

перелік складено за принципом значимості для розробки проектів законодавчих 

актів, складності їх наукового дослідження і усвідомлення суб’єктом 

законопроектування. – Прим. авт.);  
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 змістовні правила, які стосуються досягнення соціальної адекватності 

права; правила логіки, що стосуються послідовності здійснення законотворчої 

діяльності та послідовності викладення змісту законодавчого акта; правила 

структурної будови акта, що пов’язані із поділом акта на частини та 

забезпечення органічного взаємозв’язку між ними; мовленнєві правила, що 

забезпечують зрозумілість положень законодавчого акта; формальні правила 

(реквізитні), які стосуються закріплення інформації про те, хто склав 

законодавчий акт, коли і де він був зареєстрований, номер державної реєстрації, 

дату прийняття тощо; процедурні правила, змістом яких є вимоги щодо 

підготовки і прийняття юридичних документів [163, с. 26]. Слід наголосити на 

тому, що така структуризація правил законодавчої техніки проведена за 

комплексом критеріїв: змісту та структури законодавчого акта, процесуальних і 

матеріальних правил їх підготовки тощо. 

Не вдаючись в дискусію про перелік елементів законодавчої техніки, що не 

входить в межі предмету цього дисертаційного дослідження, одностайною є 

думка вчених, які відносять до складу законодавчої техніки нарівні із засобами, 

ще і прийоми, способи та методи. Спробуємо розібратись, в чому полягає 

відмінність між засобами законодавчої техніки та її правилами, прийомами, 

методами та способами. В тлумачних енциклопедичних джерелах слово 

«правила» (множина від слова «правило») позначає або положення, яким 

передається якась закономірність, стале співвідношення певних явищ; або 

принцип, яким керуються в житті; або зібрання якихось положень, що 

визначають порядок ведення або дотримання чого-небудь [47, с. 1100], тобто 

правила, в тому числі і по відношенню до законодавчої техніки позначають 

сталі положення щодо здійснення певної діяльності, в даному випадку 

діяльності по підготовці законопроектів, їх розгляду та прийняттю, які 

підлягають дотриманню. Або, слово «правило» ототожнюється у значенні зі 

словом «принцип», що має основоположний характер. В свою чергу словом 

«прийоми»  (множина від слова «прийом») позначається спосіб виконання або 

здійснення чого-небудь; метод дослідження чого-небудь [47, с. 1115], тобто за 
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своїм значенням слово прийом позначає відповідний спосіб законодавчої 

техніки. Словом «методи» позначають спосіб пізнання явищ природи та 

суспільного життя; прийом або систему прийомів, що застосовуються в якій-

небудь галузі діяльності людей [47, с. 664]. Таким чином за значенням слово 

«методи» є найбільш наближеним до слова «прийоми». В свою чергу слово 

«способи» позначає певну дію, прийом або систему прийомів, що дають 

можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось; служить знаряддям, 

засобом у будь-якій справі [47, с. 1375], тобто слово «способи» є найбільш 

наближеним за значенням до слова «засоби», позначаючи знаряддя у будь-якій 

справі.  

На нашу думку, виходячи з етимологічного розуміння слів «засоби», 

«юридичної» та «техніки», а також відповідного смислового навантаження, що 

вкладається у словосполучення «засоби законодавчої техніки», вважаємо, що 

засоби законодавчої техніки – це, по-перше, комплекс інструментальних 

знарядь, що використовуються уповноваженими суб’єктами в сфері 

законотворчої діяльності при підготовці проектів законодавчих актів в частині 

обрання їх форми виразу, розробки їх структурної будови, формулювання їх 

змісту, а також закріплення реквізитів; по-друге, методика застосування 

вказаного комплексу інструментальних знарядь.  

Вважаємо, що співвідношення понять «засоби законодавчої техніки» і 

«правила законодавчої техніки», насамперед полягає у їх спільних та відмінних 

ознаках. Вивчаючи поняття «засоби законодавчої техніки» та «правила 

законодавчої техніки», в наукових джерелах донині існує невизначеність, 

синонімічність, та, навіть, тотожність і підміна даних понять. Це пояснюється 

тим, що співвідношення відповідних засобів та правил базується на розумінні 

законодавчої техніки як універсального інструментального феномену 

формалізації різновиду юридичної техніки та, відповідно, на аналізі їхніх задач, 

функцій та інших характеристик.  

З огляду на те, що засоби та правила законодавчої техніки структурно 

пов’язані між собою як елементи законодавчої техніки, зупинимось саме на цих 
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питаннях. До спільних ознак засобів та правил законодавчої техніки варто 

віднести наступні:  

1) являють собою самостійні елементи законодавчої техніки, 

визначаючи сукупність інструментальних вимог та методик їх використання 

щодо обрання форми законодавчого акта, визначення його структури та 

формалізації його змісту, а також закріплення реквізитів законодавчого акта; 

2) їх змістом є система імперативних вимог та рекомендаційних 

положень щодо підготовки проекту законодавчого акта, його розгляду та 

прийняття; 

3) являють собою різновид професійних правових знань про форму, 

зміст, структуру, реквізити та порядок створення законодавчих актів, що 

становлять предмет професійної підготовки суб’єктів законопроектування та 

законодавчої діяльності, визначають рівень їх правової свідомості; 

4) застосовуються уповноваженими суб’єктами в процесі підготовки 

законопроектів, їх розгляду та прийняття; 

5) мають універсальний характер, оскільки використовуються при 

розробці будь-якого законодавчого акта (конституційного, кодифікаційного, 

надзвичайного характеру) та незалежно від їх галузевої приналежності; 

6) мають прикладний характер, оскільки використовуються в юридичній 

практичній діяльності у сфері законотворчості;  

7) націлені на підготовку та прийняття законодавчого акта, що 

відзначається високим рівнем юридико-технічної будови, єдиною формою – 

законодавчий акт, усталеною структурою та стилем викладення нормативного 

матеріалу, стандартизованими реквізитами. 

Враховуючи наявність спільних ознак засобів і правил законодавчої 

техніки, вказані категорії не є тотожними, що пояснюється наявністю 

відповідних відмінних ознак. До відмінних ознак вказаних категорій 

відносяться наступні:  

1) правила законодавчої техніки мають загальноорієнтаційне значення, 

оскільки закріплюють загальні вимоги до форми, структури, змісту та 
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реквізитів законодавчих актів, водночас засоби законодавчої техніки мають 

конкретноорієнтаційне значення, оскільки деталізують правила законодавчої 

техніки, враховуючи особливості сфери дії майбутнього законодавчого акта, 

суб’єктів, на яких будуть поширені його положення, засобів та методів 

правового регулювання, що ним закріплюються тощо; 

2) оскільки правила законодавчої техніки мають загальноорієнтаційний 

характер, вони можуть або проголошуватись або існувати у вигляді положень 

правової доктрини, водночас засоби законодавчої техніки повинні обов’язково 

реалізовуватись; 

3) правила законодавчої техніки мають стабільний характер та 

змінюються лише в залежності від суттєвих факторів законотворчості 

(наприклад, зміна стратегії розвитку законодавства, імплементація норм 

міжнародного права або запозичення положень законодавства іноземної 

держави), водночас засоби законодавчої техніки мають динамічний характер, 

оскільки залежать від інтенсивності процесу оновлення та удосконалення 

законодавства, на що впливають різноманітні фактори (історичні, національні, 

економічні, культурні та ін.); 

4) правила законодавчої техніки мають переважно імперативний 

характер та встановлюють вимоги до юридико-технічного оформлення 

законодавчих актів, котрі не можуть бути порушені суб’єктами 

законопроектування або законодавчої діяльності, водночас засоби законодавчої 

техніки поєднують в собі вимоги як імперативного, так і диспозитивного 

(рекомендаційного) характеру, що можуть бути використані вказаними 

суб’єктами з урахуванням особливостей законодавчого акта та процесу його 

підготовки, розгляду і прийняття; 

5) правила законодавчої техніки мають системоутворюючий характер, 

оскільки становлять методологічну основу застосування прийомів, способів та 

засобів законодавчої техніки, водночас засоби законодавчої техніки мають 

прикладний характер, оскільки застосовуються безпосередньо в процесі 

підготовки законопроекту або його розгляду та прийняття; 
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6) правила законодавчої техніки визначають зміст діяльності суб’єктів 

законопроектування та законодавчої діяльності, водночас засоби законодавчої 

техніки є інструментами реалізації правил законодавчої техніки; 

7) правила законодавчої техніки стосуються ключових питань юридико-

технічної будови законодавчих актів, водночас засоби законодавчої техніки 

конкретизують правила законодавчої техніки щодо форми, змісту, структури та 

реквізитів законодавчих актів. 

 

 

2.2 Засоби законодавчої техніки як юридична категорія: поняття та 

ознаки 

 

Слід розпочати виклад матеріалу цього підрозділу словами М.-

Т. Цицерона, на переконання якого, вільна людина – це та людина, котра є 

рабом закону [341, с. 132]. Це можливо досягнути не стільки за рахунок загрози 

покарання за порушення або невиконання закону, але і за умови побудови 

якісного закону, що відіграє надзвичайно важливе значення в житті суспільства 

та розвитку правової демократичної держави. Питання якості закону має не 

лише глибинні історичні коріння світоглядного і наукового осмислення, але і 

зберігає актуальність свого дослідження на сьогодні з огляду на існуючі 

недоліки юридико-технічної побудови законодавчих актів. Вказану думку 

відстоює в своїх дослідженнях і В. Лебеденко, вважаючи, що запорукою 

належного функціонування суспільно-політичного організму держави є 

створення якісних законів. Розбудова будь-якої держави вимагає якісного 

розвитку законодавства відповідно до вимог міжнародних стандартів. Потреба 

удосконалення нормотворчої та правозастосовної діяльності вимагає юридико-

технічної досконалості нормативно-правових актів. Таким чином, головним 

завданням на шляху до побудови правової держави є належне використання 

юридичних прийомів, засобів, способів розробки нормативно-правових 

документів [204, с. 52]. Вказаний висновок витікає з наявності великої кількості 



84 
 

невдалих формулювань або неточностей вживання термінів в чинному 

законодавстві України, допущення суперечностей, некоректних посилань в 

нормативно-правових актах України, котрі породжують непорозуміння та 

заважають ефективному  реформуванню багатьох сфер державного та 

громадського життя [204, с. 53].  

З огляду на значення, яке відіграє закон у житті суспільства, на думку 

В. Риндюк, надзвичайно важливим є питання його якості. Адже, стан 

законності та правопорядку в державі залежить від досконалості закону. З 

огляду на це, в юридичній літературі дедалі більше уваги звертається на 

законодавчу техніку як важливий чинник забезпечення якості закону. Оскільки 

кількість законодавчих актів в Україні з кожним роком зростає і вона не завжди 

супроводжується належною якістю, законодавча техніка стає більш актуальним 

елементом законотворчості [286, с. 345]. Тому поточні процеси розвитку 

законодавства в Україні, зміни, які відбуваються в правотворчій діяльності 

засвідчують, що актуальність наукового вивчення питань законодавчої техніки 

важко перебільшити. Сьогодні в науковому плані важливо встановити 

понятійні закономірності законодавчої техніки в цілому та окремих її 

елементів, в тому числі і засобів законодавчої техніки, що дозволить уточнити 

визначення вказаного поняття, відмежувати його від інших суміжних понять та 

з’ясувати пізнавальні особливості засобів законодавчої техніки як особливого 

поняття юридичної науки. 

Вказане підтверджує у своїх поглядах і А. Дутко. Вчений зазначає, що 

формування України як соціальної, демократичної, правової держави 

супроводжується значною інтенсифікацією законотворчої діяльності. Тому 

проблема створення якісних за змістом та за формою законів набуває 

особливого значення. Однак, у практиці українського законотворення 

спостерігаються неузгодженості та суперечності, неповнота та неточність 

багатьох чинних законів. Усе це є наслідок неналежного використання засобів, 

прийомів і правил законотворчої техніки, недостатності їх наукової розробки, 

неоднозначності їх понятійного розуміння [100, с. 75-76]. Актуальність 
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наукового дослідження категоріальних аспектів засобів законодавчої техніки 

відзначається також:  

1) недостатністю наукових досліджень категоріальних аспектів засобів 

законодавчої техніки, їх розпорошеністю та епізодичністю; 

2) існуючою науковою дискусією розуміння засобів законодавчої 

техніки, яка виявляється в наявності інструментального, процесуального та 

функціонального підходів до розуміння. В подальшому в роботі ми ще 

звернемо увагу на ці підходи до розуміння та зробимо спробу удосконалити їх 

зміст; 

3) практичною потребою удосконалення механізму застосування засобів 

законодавчої техніки, забезпечення юридико-технічної досконалості 

законодавчих актів. 

З огляду на високий рівень актуальності наукового дослідження засобів 

законодавчої техніки, особливо на категоріальному рівні їх наукового пізнання, 

слід відзначити, що у цьому підрозділі дисертаційної роботи ми зробимо 

спробу:  

 здійснити аналіз доктринальних підходів до розуміння засобів 

законодавчої техніки, провести їх узагальнення та охарактеризувати 

виокремлені підходи; 

 встановити та розкрити зміст ознак засобів законодавчої техніки, 

визначити їх роль в удосконаленні понятійного визначення засобів 

законодавчої техніки; 

 засновуючись на виокремлених ознаках засобів законодавчої техніки, 

уточнити визначення відповідного поняття.  

Враховуючи вищезазначене, вважаємо за доцільне розпочати наше 

дослідження з аналізу доктринальних підходів до розуміння засобів 

законодавчої техніки, їх узагальнення та характеристики виокремлених 

підходів до розуміння засобів законодавчої техніки. В юридичній науці питання 

засобів законодавчої техніки як самостійної правової категорії розкривається 

епізодично та неоднозначно. Наявні уявлення, які стосуються визначення 



86 
 

поняття «засоби законодавчої техніки» за критерієм однотипності змісту 

умовно можливо поділити на наступні підходи. Першим підходом, який 

найбільш широко представлений у поглядах вчених є юридико-

інструментальний підхід, який визначає засоби законодавчої техніки з точки 

зору їх юридичного призначення в арсеналі інструментів побудови 

законопроектів уповноваженими суб’єктами. Фактично у визначення поняття 

«засоби законодавчої техніки» відповідно до вказаного підходу закладено ідею 

його інформаційного виміру, що здатен сформувати професійні навички у 

суб’єктів законопроектування, які використовуються при обранні форми закону 

(конституційний закон, кодифікаційний закон, надзвичайний закон тощо), 

визначенні його структури (його внутрішнього поділу на частини, книги, 

розділи, підрозділи, статті, пункти, абзаци тощо), формулюванні його змісту, 

що складається з системи відповідних положень, які закріплюють норми права 

та реквізити законодавчого акта (реєстраційний номер, підпис уповноваженого 

суб’єкта тощо). В цьому плані найбільш науково визнаними поглядами до 

розуміння засобів законодавчої техніки, як юридико-інструментального 

феномену, є погляди Д. Керімова, який, досліджуючи теоретико-правові і 

прикладні аспекти законодавчої техніки, звертає увагу на такий її елемент як 

засоби законодавчої техніки, а саме: мова, стиль і логіка викладення 

законодавчих актів [167, с. 21-22]. В подальшому вчений проводить їх 

характеристику і наголошує на професійності суб’єктів законопроектування, 

які мають володіти необхідними навичками законодавчої техніки, в тому числі і 

навичками застосування мови, стилю та логіки побудови змісту актів 

законодавства.  

Досить поширеною в юридичній науці є характеристика понятійних 

аспектів засобів законодавчої техніки шляхом надання визначення поняттю 

«законодавча техніка» в цілому, елементом якого є система відповідних засобів. 

Надаючи визначення поняттю «законодавча техніка», О. Литвинов зазначає про 

її інструментальне значення в цілому. Вчений розуміє під законодавчою 

технікою «сукупність вимог, правил, прийомів і засобів (інструментів), 
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використовуваних суб’єктами законодавчого процесу для організації та 

здійснення законотворчої діяльності» [209, с. 157]. Буквальне тлумачення 

змісту вказаного визначення доводить той факт, що засоби законодавчої 

техніки є елементом законодавчої техніки в цілому та ототожнюються в плані 

значення з поняттям «інструменти».  

В науковому плані цікавими є ідеї В. М. Марчука та Л. В. Ніколаєвої. 

Вчені характеризують юридичну техніку в цілому крізь призму їх 

інструментального розуміння, тобто як сукупність засобів побудови юридичних 

документів, та доповнюють інструментальне розуміння телеологічною 

складовою, оскільки вказаний інструментальний ресурс дозволяє забезпечити 

юридичну практику та досягнути необхідних цілей формування законодавчої 

бази держави. Окрім того в подальшому вченими обґрунтовується ідея про 

необхідність виокремлення юридичної техніки в окрему юридичну науку 

спеціально-юридичного характеру [219, с. 247].  

Поєднує юридичні та інструментальні властивості засобів законодавчої 

при формуванні відповідного визначення поняття «засоби законодавчої 

техніки» і В. С. Нерсесянц, вкладаючи у нього інструментальну складову (тобто 

сукупність принципів, правил, засобів, способів, прийомів і методів) та 

юридичну складову (тобто їх спроможність надати адекватного виразу 

нормативно-правовому змісту тексту правового акта) [235, с. 426]. За аналогією 

і з іншими вченими зазначається про те, що юридична техніка являє собою 

сукупність правил, прийомів, способів підготовки, складання, оформлення 

юридичних документів, їх систематизації та обліку [344, с. 366]. 

В такому ж аспекті розкривають засоби законодавчої техніки І. К. Ільїн та 

Й. В. Миронов. Вчені приходять до інструментального розуміння засобів 

законодавчої техніки через характеристику законодавчої техніки в цілому, до 

складу якої належать і засоби законодавчої техніки як сукупність визначених 

досвідом і перевірених практикою методів та прийомів роботи по підготовці та 

прийняттю різноманітних правових актів нормативного та ненормативного 

характеру [153, с. 64-66].  
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О. Ф. Скакун, хоч і не виокремлює поняття «засоби законодавчої техніки», 

однак обґрунтовує визначення поняття «юридична техніка». У вказане поняття 

вчена закладає саме юридико-інструментальне розуміння, характеризуючи її як 

сукупність правил, прийомів, засобів та способів підготовки компетентними 

органами юридичних актів [295, с. 552-558]. Тобто мова іде про юридичне 

значення цієї діяльності та про її інструментальну роль у підготовці юридичних 

актів. Так само, надаючи визначення поняттю «юридична техніка» 

М. В. Кравчук відносить до її складу і засоби юридичної техніки. А сама 

юридична техніка являє собою сукупність визначених прийомів, правил, 

методів (тобто мова іде про інструментальний характер юридичної техніки. – 

Прим. авт.), які застосовуються як при розробці змісту і структури правових 

актів, так і при їх запровадженні в життя з метою забезпечення їх досконалості 

та високого рівня ефективності (таким чином інструментальна складова 

визначення поняття «юридична техніка» доповнюється їх юридичною сутністю 

щодо розробки і запровадження в життя правових актів. – Прим авт.) [194, 

с. 158]. 

Узагальнюючи підходи вчених до характеристики засобів законодавчої 

техніки як юридико-інструментального феномену, вважаємо за доцільне 

зупинитись на його методологічних перевагах, котрі можуть бути взяті за 

основу удосконалення його понятійного визначення. Вказані переваги можливо 

розкрити в межах наступних положень: 

 по-перше, юридико-інструментальний підхід до визначення засобів 

юридичної техніки дозволяє виявити, акумулювати та поєднати в собі найбільш 

ключові аспекти засобів законодавчої техніки: з одного боку – їх правову 

природу та сутність, що визначає приналежність засобів законодавчої техніки 

до явищ правової дійсності та їх правові властивості, а з іншого боку – їх 

інструментальне призначення, що виявляється в системі практичних навичок 

уповноважених суб’єктів, котрі володіють достатнім рівнем методики їх 

використання в процесі підготовки проектів законодавчих актів; 
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 по-друге, юридико-інструментальний підхід до визначення поняття 

«засоби законодавчої техніки» дозволяє розкрити його як складне та 

багатоаспектне явище, котре належить:  

а) до системи правових явищ, становить невід’ємний елемент цієї 

системи та відповідно наділене правовими властивостями;  

б) до системи інструментальних засобів людської діяльності, котрі 

становлять елемент професійних навичок людини та наділені відповідними 

властивостями інструментального характеру; 

 по-третє, юридико-інструментальний підхід до визначення поняття 

«засоби законодавчої техніки» дозволяє застосувати відповідний комплекс 

методологічних підходів та філософських, загальнонаукових і спеціально-

наукових методів дослідження, що сприятиме багатоаспектності та всебічності 

наукового пізнання, виокремлення і характеристики його ознак, а також 

удосконалення визначення вказаного поняття; 

 по-четверте, юридико-інструментальний підхід до визначення поняття 

«засоби законодавчої техніки» створює основу для його понятійного 

визначення та удосконалення визначення інших суміжних понять (наприклад, 

засоби юридичної техніки, способи законодавчої техніки, методи законодавчої 

техніки, прийоми законодавчої техніки та інші), що в цілому сприятиме 

удосконаленню понятійно-категоріального апарату юридичної науки та 

забезпечить поліпшення термінології, що вживається у змісті законодавчих 

актів. 

Іншим підходом до визначення поняття «засоби законодавчої техніки» слід 

назвати підхід, відповідно до якого в основу формулювання визначення 

вказаного поняття вкладається ідея про те, що засоби законодавчої техніки є 

структурним елементом або законодавчої техніки, або засобів юридичної 

техніки, яке вважається більш широким поняттям Умовно вказаний підхід 

можливо назвати системним, який фактично засновує визначення поняття 

«засоби законодавчої техніки» на ідеї їх приналежності до явиш більш 

широкого порядку. На цьому наполягає В. Риндюк, наголошуючи на тому, що 
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«як вітчизняні, так і зарубіжні автори, по-різному визначають законодавчу 

техніку, нерідко називаючи одне і те саме явище різними термінами», однак в 

подальшому вказує, що засоби законодавчої техніки є її складовим елементом 

[286, с. 345]. За таким же принципом вчена зазначає і про те, що законодавча 

техніка є лише одним із видів юридичної техніки, пов’язаним із виробленням 

юридичних норм у формі законодавчих актів [286, с. 349], тим самим знову ж 

таки наголошуючи на системних характеристиках законодавчої техніки. Сама 

ідея системного розмежування таких понять як «законодавча техніка» і 

«юридична техніка», а також в подальшому їх структуризація на самостійні 

елементи належить С. Алексеєву [8, с. 117-119]. На що вказується і у 

вітчизняній юридичній літературі (І. Шутак) [357, с. 4].  

Системний підхід до розуміння засобів законодавчої техніки обґрунтовує і 

Н. Леоненко. Під поняттям «засоби законодавчої техніки» вчений пропонує 

визначати сукупність технічних приладів, свого роду агрегатів, деталей, 

завдяки яким і створюється кінцевий продукт – нормативно-правовий акт. 

Окрім того, системність засобів законодавчої техніки виявляється не лише в їх 

приналежності до більш широких системних явищ правової дійсності, але і 

можливістю мати системно-структурний поділ на відповідні різновиди. Вчений 

стверджує, що «засоби законодавчої техніки надзвичайно різноманітні, тому 

поділяються на наступні види (складові): формально-атрибутивні засоби 

(реквізити документу); логічні засоби (структура документу в цілому, 

внутрішня структура норм); загальносоціальні або мовні засоби (увесь 

комплекс виражальних засобів мови, в тому числі поняття, судження, мовні 

кліше, метафори, мовні символи, різноманітні соціальні норми і т.д.); 

спеціально-юридичні засоби (юридичні поняття і терміни, конструкції, 

презумпції, фікції, посилання, відсилання, примітки і т.д.); технічні засоби 

(комп’ютери, оргтехніка і т.п.) [206, с. 30]. Так само у своїх дослідження і 

С. Алексєєв приходить до висновку про оптимальність саме системного 

розуміння засобів законодавчої техніки, до яких відносить засоби нормативної 

будови законодавчого акта; засоби системної будови законодавчого акта; 
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юридичні конструкції; засоби галузевої типізації [5, с. 223]. Доповнює 

визначення «засобів законодавчої техніки» їх системними характеристиками і 

О. Литвинов. До таких засобів вчений відносить нематеріальні інструменти 

законодавця, а саме: правову мову; юридичні конструкції; правові аксіоми; 

правові символи тощо [209, с. 159]. 

Системність засобів законодавчої техніки вченими визначається через їх 

різновиди, до яких вчені відносять:  

1) засоби формулювання та закріплення законодавчої термінології; 

засоби побудови законодавчих конструкцій; засоби визначення законодавчих 

презумпцій; засоби вживання законодавчих фікцій; засоби застосування єдиної 

законодавчої стилістики; засоби офіційного документального оформлення 

закону (способи його побудови, реквізити тощо) [353, с. 503]; 

2) засоби знаходження суспільних відносин, що потребують правового 

регулювання; засоби забезпечення однорідності правового регулювання 

суспільних відносин; засоби дотримання вимог повноти правового 

регулювання; правила вибору галузі права; засоби вибору правової форми 

законодавчого акта; засоби забезпечення відповідності  правових документів  

міжнародному  праву [165,  с. 36-44]; 

3) засоби фіксації прав, свобод і обов’язків суб’єктів права; а також 

засоби їх гарантування у змісті законодавчого акта. Оскільки недостатньо лише 

задекларувати у Конституції України, що людина, її життя і здоров’я,  честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави [186]. Необхідний реальний правовий 

механізм утілення цієї статті Конституції України в життя, що має бути 

закріплений у законодавчому акті, в тому числі і шляхом закріплення загальних 

соціальних цінностей, які  ґрунтуються на інтересах і потребах українського 

соціуму в конкретно-історичних умовах [190, с. 144-145]. 

Ж. Дзейко справедливо підкреслює системний характер як засобів 

законодавчої техніки, так і складових самої законодавчої техніки. Аналізуючи 
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наукові підходи до визначення їх різновидів, підкреслює, що у правознавстві 

сьогодні відсутня єдність серед науковців при розв’язанні проблеми складових 

законодавчої техніки. До її елементів включають прийоми і засоби чи лише 

прийоми та лише засоби, правила та засоби, лише самі правила, вимоги, 

методики, навички тощо. Так чи інакше, одним із структурних елементів 

законодавчої техніки є засоби законодавчої техніки [70]. 

В методологічному плані системний підхід до визначення поняття «засоби 

законодавчої техніки» має важливе значення, що полягає в наступному. 

Системний характер розуміння та подальшого понятійного визначення «засобів 

законодавчої техніки», на нашу думку, зумовлений їх: 

 по-перше, розумінням у множині, як певної системи засобів, які 

взаємопов’язані між собою: 

 по-друге, природою, що має правовий характер, оскільки  засоби 

законодавчої техніки походять, з одного боку, від природи самого 

законодавчого акта як документу, що має високий ступінь формалізації, а з 

іншого боку – від природи людської діяльності, що об’єктивно потребує 

відповідного інструментального забезпечення задля ефективності та 

результативності її здійснення;  

 по-третє, сутністю, котра виявляється в їх юридико-технічному вимірі 

як комплексу усталених інструментів формалізації норм права у змісті 

особливого юридичного документу, що має форму закону та наділений вищою 

юридичною силою; 

 по-четверте, функціональним призначенням, оскільки лише в 

поєднанні засоби законодавчої техніки спроможні формалізувати правові 

норми та закріпити їх у вигляді законодавчого акта, як результату застосування 

засобів структуризації законодавчого акта, мовленнєвого виразу його змісту та 

закріплення його форми;  

 по-п’яте, суб’єктним забезпеченням, оскільки засоби законодавчої 

техніки формуються та в подальшому розвиваються під впливом практики 

законотворення, що здійснюється уповноваженими суб’єктами, а також 
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застосовується виключно крізь призму людської розумової діяльності шляхом 

відповідного їх усвідомлення, формування професійних навичок їх 

використання та застосування в процесі здійснення підготовки проектів 

законодавчих актів; 

 по-шосте, процесуальними засадами застосування, що можуть бути 

використані в практиці законотворення в межах відповідного процесу 

підготовки проектів законодавчих актів, їх обговорення, доопрацювання, 

прийняття, що забезпечує юридико-технічну досконалість законодавчих актів, 

їх єдиний стиль викладення, стандартизованість форми, структурної будови 

тощо.  

Аналіз підходів до понятійного розуміння засобів законодавчої техніки та 

інших суміжних понять юридичної науки, дозволяє зробити нам висновок, що в 

юридичній науці досить поширеним є підхід, який заснований на існуючому 

інструментальному і системному розуміннях досліджуваного нами поняття та 

визначає його з точки зору його функціонального призначення. Умовно 

вказаний підхід можливо назвати функціональним. На переконання вчених, 

засоби законодавчої техніки є такими, що забезпечують оформлення 

нормативних документів, котрі націлені на подальший розгляд суб’єктами 

правотворчості та отримання юридичної сили [229, с. 56-57; 303, c. 726-728; 

306, с. 50; 192, с. 238-239]. В цілому засоби законодавчої техніки визначаються 

як такі, що мають загально-прикладний характер та надають окремі 

рекомендації нормопроектувальникам, правотворцям та суб’єктам правової 

експертизи щодо визначення відповідності вимогам юридичної техніки як 

проектів нормативно-правових актів, так і діючих юридичних документів, що 

входять до складу законодавчої бази держави [85, с. 149-150]. Деякі вчені 

взагалі розкривають функціональне призначення засобів юридичної техніки, 

вважаючи їх такими, що узагальнюють в собі прийоми, правила, методи 

підготовки нормативних актів законодавчого рівня [288, с. 72]. 

Проведений нами аналіз доктринальних визначень поняття «законодавча 

техніка» засвідчив те, що вчені, які визначають вказане поняття у вузькому 
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розумінні як сукупність засобів, прийомів, методів побудови законодавчих 

актів переважно доповнюють вказане визначення ще і «елементом» його 

функціонального призначення. Зокрема наголошується на тому, що засіб за 

своєю сутністю є спеціальною дією, способом, знаряддям, предметом, 

пристроєм, необхідним для здійснення відповідної діяльності. Наприклад, 

Г. Шмельова під законодавчою технікою (від гр. τεχηικος – вправний, 

майстерний) розуміє систему юридичних засобів і прийомів створення та 

систематизації законодавчих актів [353, с. 503], функціональним призначенням 

якої є побудова досконалих за змістом і формою законодавчих актів. В такому 

ж аспекті і Ж. Дзейко зазначає про те, що законодавча техніка – це «зумовлена 

станом правової системи певної держави система засобів і правил створення 

законів та здійснення їх систематизації з метою забезпечення їх якості та 

втілення у життя» [79, с. 25]. Тобто мова іде про її функціональне призначення 

щодо створення законів, їх систематизації, а також забезпечення якості законів і 

їх дієвості.  

В подальшому Ж. Дзейко конкретизує власне авторське розуміння поняття 

«засоби законодавчої техніки», характеризуючи їх як допустимі правом явища, 

за допомогою яких забезпечується досягнення законодавцем мети правового 

регулювання при створенні і систематизації законів. Серед таких засобів 

дослідниця називає наступні: юридична конструкція; юридична класифікація; 

юридична термінологія; правові символи; правові фікції та презумпції тощо [79, 

с. 27-28]. Вчена підсумовує, що засоби законодавчої техніки не можуть бути 

охоплені універсальним визначенням їх понять. У правознавстві існують 

різноманітні тлумачення, які залежать від розуміння змісту і структури 

законодавчої техніки [79, с. 25]. Так само і В. Риндюк на підставі проведеного 

узагальнення існуючих уявлень про законодавчу техніку, приходить до 

висновку, що законодавча техніка розглядається у вузькому розумінні крізь 

призму її:  

а) структури (елементів), як така, що складається з методик, правил, 

прийомів, юридичних засобів; 
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б) функціонального призначення, що забезпечує вироблення законодавчих 

актів та їх впровадження в систему законодавства і подальшого вдосконалення 

(кодифікації тощо) [286, с. 348]. 

Функціональний підхід до визначення поняття «засоби законодавчої 

техніки» в методологічному плані є надзвичайно важливим та перспективним. 

Це виявляється в наступному: 

 по-перше, визначення поняття «засоби законодавчої техніки» має 

предметний характер, оскільки за основу взято окремий його аспект, що 

дозволяє говорити про те, що вказане поняття має багатовизначний характер, 

що може бути сформульоване не лише в межах функціонального підходу, але і 

інших методологічних підходів (наприклад, системному або комунікативному 

підходах тощо); 

 по-друге, функціональний підхід до визначення поняття «засоби 

законодавчої техніки» відображає їх функціональне призначення, котре 

зводиться не лише до їх розуміння як інструментів в діяльності уповноважених 

суб’єктів законопроектування, але і 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 в сфері 

законопроектування тощо; 

 по-третє, функціональний підхід до визначення поняття «засоби 

законодавчої техніки» методологічно сприятиме визначенню функціонального 

призначення вказаного явища, виокремленню самостійного поняття «функції 

засобів законодавчої техніки» та уточнення його визначення, а також 

відмежування визначення поняття «засоби законодавчої техніки» від інших 

суміжних понять юридичної науки (наприклад, засоби юридичної техніки, 

способи законодавчої техніки, методи законодавчої техніки, прийоми 

законодавчої техніки та інші), засновуючись на їх функціональному 

призначенні; 
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 по-четверте, функціональний підхід до визначення поняття «засоби 

законодавчої техніки» відображає їх роль у забезпеченні якості та ефективності 

законодавчої бази в цілому, слугує одним з критеріїв для визначення рівня 

юридико-технічної досконалості законодавчих актів. 

Науково цікавими є філософсько-правові, історико-правові, теоретико-

правові, галузеві і міжгалузеві дослідження засобів законодавчої техніки. 

А. Рарог та Ю. Грачьова фактично ототожнюють засоби і прийоми 

законодавчої техніки, апелюючи до того, що слова «засіб», «прийом», «спосіб» 

у тлумачних словниках мають тотожне розуміння [281, с. 94-95]. В свою чергу 

С. Алексеєв, В. Карташов та А. Дєрєвнін навпаки проводять чітку межу між 

засобами та способами законодавчої техніки, хоча і тлумачать ці терміни 

далеко не однозначно [6, с. 122; 162, с. 20; 65, с. 31-32].  

А. Нашиц так само обґрунтовує системне розуміння засобів законодавчої 

техніки, відносячи їх до складових законодавчої техніки, одночасно з якими 

функціонують і прийоми та способи законодавчої техніки [234, с. 138-146]. 

Вказане вище підтверджує думку Ж. Дзейко про те, що наукові підходи до 

розуміння засобів законодавчої техніки не характеризуються єдністю. Їх 

тлумачення залежать від розуміння, по-перше, змісту, а, по-друге, структури 

законодавчої техніки як такої. І це є цілком природним, оскільки, на 

переконання В. Лебеденко, плюралізм підходів до розуміння засобів 

законодавчої техніки засвідчує підвищення інтересу науковців і практиків до 

проблем юридичної, нормотворчої, законодавчої техніки. Тому не викликає 

сумніву, що всі вони мають істотне значення для  регулювання суспільного 

життя. Невдалі формулювання або неточні вживання термінів, допущення 

суперечностей, некоректні посилання породжують зволікання, сприяють 

помилкам, виникненню непорозумінь у практичній правничій діяльності, але, 

головне, – заважають ефективному  реформуванню багатьох сфер державного 

та громадського життя [204, с. 53]. 

Засоби законодавчої техніки в юридичних джерелах також розглядаються 

як один з напрямів удосконалення нормативно-правових актів, що мають 
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форму закону, оскільки саме за допомогою засобів законодавчої техніки 

можливо встановити соціальні основи  права, а також винайти можливості їх 

виявлення, аналізу та втілення у правову форму та зміст, тобто використання як 

джерела для формування нормативно-правових актів України [190, с. 155]. В 

такому ж аспекті розкривають розуміння засобів законодавчої техніки і інші 

дослідники, вказуючи на те, що законодавча техніка в цілому слугує засобом 

формалізації права шляхом його об’єктивації в житті суспільства [103, с. 385], 

вираження його у відповідних письмових документах, що відображає в собі 

особливу соціальну реальність, водночас стосується суб’єктивного  аспекту  

життя  суспільства, оскільки в своєму виникненні і дії залежить від людей, 

їхньої думки й волі [284, с. 170–171]; відображення і забезпечення існуючих 

цінностей суспільства [267, с. 121], втілення у праві так званих «вічних 

цінностей», до яких відносяться ідеали справедливості, свободи, рівності [183, 

с. 11].  

Крізь призму функціонального призначення засобів законодавчої техніки 

надається їх характеристика як особливих прийомів концентрації та 

формального виразу засад верховенства права [244, с. 140]; ідеалів 

справедливості, моральних принципів, котрі сформувались і панують у 

суспільстві [339, с. 26]. В цьому аспекті В. Косович вживає такий термін як 

«аксіологічні установки суспільства». На його переконання, цей термін поєднує 

певні форми прояву суспільної свідомості. Спільнота, підтримуючи цінності, 

які відповідають її інтересам і потребам, водночас негативно ставиться до 

антисуспільних явищ (наприклад, ставлення українців до такого явища, як 

корупція). Дослідник наголошує, що на основі наявних інтересів і потреб у 

громадян формується переконання стосовно можливих напрямів правового 

регулювання відносин у суспільстві та готовність до відповідної поведінки. 

Сприйняття правових реалій на основі своїх інтересів та потреб, а також 

спрямованість на відповідну правову поведінку, видається, доцільно позначити 

терміном «правова установка». Така установка не може суперечити соціальним 

цінностям суспільства [190, с. 160-161]. Саме  тому  під  час створення проектів 
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законодавчих актів до їх змісту повинна установлюватися першою – вимога 

відповідності аксіологічним і правовим установкам більшості суспільства. І 

така вимога має становити зміст окремого засобу законодавчої техніки. Окрім 

того, серед важливих умов досягнення соціальної адекватності права, є 

принцип верховенства права. Верховенство права – панування права в 

життєдіяльності громадянського суспільства і функціонуванні держави [241, 

с. 38]. Отже, не воля держави, що втілюється у законодавстві є передумовою та 

основою правового регулювання, а характер суспільних відносин, котрі 

об’єктивно виникають в процесі взаємодії окремих осіб та їх об’єднань, 

підтримуються та захищаються державою [339,  с. 25]. Стан реалізації в державі 

принципу верховенства права є підставою для визнання створюваних 

нормативно-правових актів правовими, або ж неправовими. Отож, завдання 

сучасного законодавця – це створення тільки правових законів [190, с. 162].  

В якості ще одної вимоги до створення проектів законодавчих актів, яка 

становить зміст окремого засобу законодавчої техніки, є вимога відповідності 

правового регулювання суспільних відносин нормам моралі. Моральні правила, 

будучи формою виразу суспільних цінностей, в ідеалі мають слугувати 

основою для юридичних норм. У континентальному праві (зокрема і в Україні) 

моральна норма не є формою права, хоча виступає джерелом правосвідомості 

суб’єктів права. Таким чином, моральна норма виступає чи не найважливішим 

гарантом реалізації у суспільній практиці нормативно-правових приписів. Крім 

того, трансформуючись у звичаєві чи  релігійні норми, норми моралі 

виступають джерелом права в певних правових системах. На це звертають 

увагу і вчені, зазначаючи про те, що «досягнення повної відповідності між 

моральними і юридичними нормами не є у всіх випадках можливим у зв’язку із 

наявністю у об’єктивного юридичного права специфічних функцій, пов’язаних 

із функціями держави. Однак треба зважати на моральні принципи більшості 

суспільства. Завдання формування громадянського суспільства в сучасній 

державі, видається, дозволяє вести мову про необхідність досягнення 

моральності права» [190, с. 162]. Саме моральність права є вимогою до 
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законодавця, який повинен максимально наблизити створювану правову норму 

до моральних устоїв суспільства [164, с. 158]. Окрім того, в якості таких засобів 

законодавчої техніки вченими називаються: вимога обґрунтованості, котра 

означає, що нормативні акти повинні видаватися на основі об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, відповідно до закономірностей і тенденцій розвитку 

суспільства [164, с. 161];  вимоги відповідності юридичного права системі 

суспільних відносин; закріплення у нормативно-правових приписах системи 

суспільних цінностей (справедливість,  свобода,  рівність  тощо); регулювання 

суспільних відносин у інтересах більшості суспільства; забезпечення 

верховенства права; відображення реальних суспільних відносин; закріплення 

соціальних цінностей; відповідності аксіологічним і правовим установкам 

суспільства, які базуються на інтересах більшості; узгодженість права із  

моральними  нормами; доцільність та обґрунтованість правових норм [190, 

с. 166]. 

На нашу думку, виходячи з етимологічного розуміння слів «засоби», 

«юридичної» та «техніки», що було встановлено нами в попередньому 

підрозділі цієї дисертації, відповідного смислового навантаження, яке 

вкладається у словосполучення «засоби законодавчої техніки», відзначаючи 

неусталеність та подекуди протирічність існуючих в юридичній науці підходів 

до визначення поняття «засоби законодавчої техніки», а також те, що засоби 

законодавчої техніки займають самостійне місце в системі понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, вважаємо за доцільне уточнити 

визначення поняття «засоби законодавчої техніки». Враховуючи понятійне 

розуміння поняття «законодавча техніка» як системно-структрного явища, за 

своєю сутністю «засоби законодавчої техніки» являють собою комплекс 

інструментальних знарядь, а також методику їх застосування, що 

використовуються уповноваженими суб’єктами в сфері законотворчої 

діяльності при підготовці проектів законодавчих актів в частині обрання їх 

форми виразу, розробки їх структурної будови, формулювання їх змісту, а 

також закріплення реквізитів.  
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Вивчаючи поняття «засоби юридичної техніки» та «засоби законодавчої 

техніки» в наукових джерелах донині існує невизначеність, синонімічність, та, 

навіть, тотожність і підміна даних понять. Це пояснюється тим, що 

співвідношення відповідних засобів базується на розумінні законодавчої 

техніки як різновиду юридичної техніки та, відповідно, на аналізі їхніх задач, 

функцій та інших характеристик.  

На нашу думку, «засоби законодавчої техніки» мають самостійне 

понятійне значення та становлять окремий елемент понятійно-категоріального 

апарату юридичної науки. Це пояснюється тим, що засоби законодавчої 

техніки: 

 по-перше, є самостійним правовим явищем, що являє собою 

сукупність професійних інструментальних знарядь побудови змісту та 

структури актів законодавства, а також визначення їх форми та закріплення 

реквізитів. Самостійність засобів законодавчої техніки як явища визначає 

наявність його автентичних феноменологічних властивостей, що дозволяють 

розкрити його як об’єктивно існуюче явище, котре відзначається 

закономірностями свого зародження, виникнення, розвитку та вдосконалення; 

 по-друге, є усталеною категорією, що вживається в юридичних 

наукових джерелах для позначення конкретного феномену, що являє собою 

елемент законодавчої техніки та переважно розкривається в межах юридико-

інструментального, системного та функціонального підходів; 

 по-третє, як самостійне юридичне поняття спроможне бути 

відмежованим від інших суміжних понять (наприклад, «засоби юридичної 

техніки», «прийоми законодавчої техніки», «методи законодавчої техніки», 

«способи законодавчої техніки» тощо), котрі мають як спільні ознаки, оскільки 

стосуються та є елементом одного й того ж явища – законодавчої техніки, так і 

відмінні ознаки, оскільки позначають різні явища; 

 по-четверте, мають пізнавальний характер, а існуючий стан їх 

наукової розробки засвідчує об’єктивну доцільність продовження наукового 

вивчення, в тому числі і в частині удосконалення їх понятійного визначення з 



101 
 

метою усталеного розуміння вказаного явища та його властивостей. Це 

дозволить визначити його автентичність та відмежувати від інших юридичних 

понять; 

 по-п’яте, відзначаються наявністю ознак, що характеризують 

досліджуване явище як таке, в якому відображені його властивості. 

Тому перед тим, як перейти до удосконалення визначення поняття «засоби 

законодавчої техніки», доцільно акцентувати увагу на відповідних його 

ознаках. До ознак засобів законодавчої техніки, на нашу думку, доцільно 

віднести наступні:  

1) являють собою систему професійних інструментальних навичок 

уповноважених суб’єктів законопроектної діяльності, які використовуються з 

метою досконалого юридико-технічного оформлення законодавчих актів, 

забезпечення їх формальної визначеності, нормативності викладення положень 

та системної будови законодавства;  

2) мають правовий характер, оскільки закріплені за допомогою правових 

норм, які встановлюють вимоги до формалізації законодавчих актів, 

застосовуються уповноваженими суб’єктами юридичної практичної діяльності 

– законопроектування, що породжує відповідні правові наслідки (наприклад, 

якість роботи суб’єкта законопроектування є критерієм встановлення підстав 

для притягнення його до юридичної відповідальності); 

3) застосовуються суб’єктами законопроектної діяльності на професійній 

основі шляхом усвідомлення змісту засобів законодавчої техніки, їх аналізу та 

подальшого застосування при формулювання законодавчого акта; 

4) їх призначенням є формалізація норм права у вигляді системи 

законодавчих актів; 

5) мають системний характер, оскільки, з одного боку, засоби 

законодавчої техніки є елементом законодавчої техніки в цілому та взаємодіють 

із прийомами, методами та способами законодавчої техніки, а з іншого боку – 

структурно поділяються на самостійні елементи: засоби структуризації 

законодавчого акта, засоби формалізації змісту законодавчого акта; засоби 
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визначення форми законодавчого акта; засоби закріплення реквізитів 

законодавчого акта тощо, які знаходяться в органічному взаємозв’язку між 

собою;  

6) застосовуються в особливому процесуальному порядку, що 

передбачає визначення форми законодавчого акта, подальше моделювання його 

структури, формулювання його положень шляхом закріплення норм права та 

завершує процес підготовки законопроекту – закріплення реквізитів 

законодавчого акта.  

Проведений етимологічний аналіз розуміння слів, котрі входять до складу 

словосполучення «засоби законодавчої техніки», узагальнення підходів до 

розуміння вказаного поняття, а також запропонована характеристика його 

ознак, доводять доцільність уточнення визначення вказаного поняття. На нашу 

думку, під поняттям «засоби законодавчої техніки» слід розуміти систему 

професійних інструментальних навичок уповноважених суб’єктів 

законопроектної діяльності, які використовуються ними 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. 

 

 

2.3 Критерії класифікації та різновиди засобів законодавчої техніки 

 

Засоби законодавчої техніки мають багатоаспектний та багатопроявний 

характер, що дозволяє акцентувати увагу на їх різновидах. Різновиди засобів 

законодавчої техніки – це результат їх класифікації, що розкриває варіативність 

прояву засобів законодавчої техніки, дозволяє здійснити їх науковий вимір 

крізь призму критеріїв класифікації та особливостей їх різновидів. Системний 



103 
 

характер засобів законодавчої техніки, що дозволяє говорити про можливість їх 

поділу на різновиди, доводить їх: 

 по-перше, взаємозв’язок між собою, котрий обумовлений 

характеристикою механізму формулювання проектів законодавчих актів;  

 по-друге, спроможність бути використаними в процесі здійснення 

законопроектної діяльності як в органічному поєднанні, так і окремо один від 

одного, що визначає можливість обрати форму законодавчого акта, побудувати 

його структуру та сформулювати його зміст, закріпити реквізити законодавчого 

акта; 

 по-третє, здатність сформувати професійні навички в уповноважених 

суб’єктів для створення проекту законодавчого акта, що матиме типову форму 

виразу, автентичну структуру і зміст, уніфіковані реквізити, котрі забезпечать 

професійність законодавчої діяльності;  

 по-четверте, пізнавальний потенціал, що можуть бути досліджені як 

цілісне внутрішньо структуроване явище та в подальшому закласти основу для 

формування самостійного наукового вчення про засоби законодавчої техніки. 

Поділ засобів законодавчої техніки на різновиди в науковій літературі 

розроблений не достатньо. Насамперед, це пояснюється складністю та 

багатоаспектністю законодавчої техніки в цілому, що визначає видову 

різноманітність її правил, прийомів, способів та засобів, специфіку самих 

законодавчих актів, котрі ідентифікуються через особливу форму, юридичну 

силу, індивідуалізовані реквізити, місце в системі законодавства держави. Все 

це визначає наукову та практичну витребуваність встановлення різновидів 

елементів законодавчої техніки та з’ясування їх значення в процесі розробки 

проектів законодавчих актів, а також пояснює високий рівень необхідності 

виокремлення різновидів засобів законодавчої техніки. Саме різновиди засобів 

законодавчої техніки визначатимуть коло професійних інструментальних 

навичок уповноважених суб’єктів законопроектної діяльності, котрі 

використовуються ними в чітко визначеному процесуальному порядку, змістом 

яких є визначення форми законодавчого акта, моделювання його структури, 
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формулювання його положень шляхом закріплення норм права та закріплення 

реквізитів законодавчого акта з метою досконалого юридико-технічного 

оформлення законодавчих актів, забезпечення їх формальної визначеності, 

нормативності викладення положень та системної будови законодавства. 

Усе це визначає необхідність за допомогою здійснення класифікації, 

встановити різновиди засобів законодавчої техніки, здійснити їх розмежування 

та надати їх характеристику. В юридичній літературі класифікація визначається 

як самостійний метод наукового пізнання, що використовується в науково-

дослідній діяльності, а її змістом є проведення логічних операцій над 

поняттями або даними з метою їх узагальнення, що включає в себе такі 

процедури: позиціювання підстав, систематизацію (узагальнення) масиву 

даних, типологізацію, репрезентацію кожного з елементів [254, с. 252]; 

впорядкування досліджуваного масиву явищ, процесів шляхом їх поділу на 

стійкі групи, види [307, с. 280]; розподілу предметів будь-якого роду на класи 

відповідно до найбільш суттєвих ознак, властивих предметам даного роду і 

який вирізняє їх від інших предметів [184, с. 213]; приведення деякої 

предметної області в систему, встановлення відносин спорідненості між цими 

об’єктами і їх угрупування в класифіковані осередки [354, с. 3-4] тощо. 

Враховуючи вищевикладене, наголошуючи на складному та 

багатоаспектному характері засобів законодавчої техніки, що в пізнавальному 

плані визначає можливість та доцільність здійснення їх класифікації, вважаємо 

за доцільне в цьому підрозділі дисертаційної роботи:  

1) провести аналіз наукових підходів до характеристики різновидів 

засобів законодавчої техніки, встановити стан доктринальної розробки питань 

критеріїв їх класифікації та різновидів; 

2) визначити переваги та недоліки існуючих підходів вчених до питань 

класифікації засобів законодавчої техніки та їх різновидів; 

3) удосконалити систему критеріїв класифікації засобів законодавчої 

техніки; 

4) обґрунтувати характеристику різновидів засобів законодавчої техніки.  
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В юридичній літературі питання різновидів засобів законодавчої техніки, 

як і питання критеріїв такої класифікації, розкриті досить епізодично, 

переважно представлені в межах характеристики інших явищ правової 

дійсності, зокрема: законодавчої або юридичної техніки. На переконання 

І. Брауде, юридична техніка в цілому охоплює собою широке коло засобів 

(поряд з правилами і прийомами побудови нормативно-правових актів. – Прим. 

авт.). Вчений не доводить доцільність проведення їх класифікації, відповідно 

не виокремлює критерії класифікації та їх різновиди, однак зазначає про 

конкретні засоби законодавчої техніки, до яких  відносить: засоби побудови 

структури нормативно-правових актів; засоби мовленнєвого виразу 

нормативно-правового матеріалу в ньому; засоби тлумачення правових норм; 

засоби застосування судовими й адміністративними органами правових норм та 

відповідне оформлення актів правозастосування; засоби закріплення форми 

нормативно-правових актів [40, с. 13]. Фактично мова іде про окремі різновиди 

засобів юридичної техніки, які структуровано як за техніко-юридичними 

критеріями (наприклад, ті, що стосуються форми нормативно-правового акта, 

його структури та мовленнєвого виразу нормативного матеріалу), так і за 

критерієм виду акта (наприклад, засоби формулювання правоінтерпретаційних 

та правозастосовних актів). Водночас, вчений не вказує на наявність критеріїв 

їх класифікації, тим більше взагалі не обґрунтовує можливість і доцільність їх 

класифікації. Так само слід відзначити і погляди С. Алексеєва, який одним із 

перших обґрунтував думку про те, що засоби юридичної техніки є структурним 

елементом юридичної техніки та можуть бути структуровані на окремі 

різновиди. Вчений не зазначає про наявність критеріїв класифікації засобів 

юридичної техніки, однак опосередковано наголошує на тому, що за видами 

правових актів засоби юридичної техніки поділяються на: а) засоби 

законодавчої (правотворчої) техніки; б) засоби формулювання індивідуальних 

актів. В свою чергу за змістом юридичної техніки її засоби поділяються на: 

а) засоби юридичного виразу волі законодавця (або волі суб’єкта 

індивідуального акта); б) засоби і прийоми словесно-документального 
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викладення змісту акта [6, с. 272]. Вказаний підхід є доволі обмеженим в 

частині характеристики всіх різновидів засобів юридичної техніки, оскільки не 

проведено класифікацію саме засобів законодавчої техніки, а виокремленні 

різновиди викликають певні зауваження (щодо врахування всіх формальних 

вимог до правотворчого акта, врахування ролі суб’єкта законодавчої діяльності, 

особливо в процесі застосування засобів законодавчої техніки тощо). Однак, 

слід наголосити на тому, що вказані ідеї вченого засвідчують в цілому 

можливість і доцільність проведення класифікації як засобів юридичної 

техніки, так і засобів законодавчої техніки. Окрім того, є свідченням того, що 

засоби законодавчої техніки мають багатоваріативний характер, їх різновиди 

обумовлені різноманітними факторами, ключовими з яких є різновиди актів 

правотворчості (законотворчості), особливості форми законодавчого акта, його 

місця в системі законодавства, роль суб’єкта законотворчості в процесі 

застосування засобів законодавчої техніки тощо.  

В радянській юридичній науці досить поширеним було ототожнення 

юридичної та законодавчої технік, тому і висновки щодо засобів відповідної 

техніки не структуровано на ті, що стосуються законодавчої техніки окремо, та 

ті, що стосуються засобів юридичної техніки. Однак звертається увага вченими 

на те, що засоби юридичної техніки є відмінними в залежності від самого 

законодавчого акта (наприклад, законодавчого, кодифікаційного, підзаконного 

актів та актів правозастосування) [187, с. 35; 364, с. 47; 45, с. 9-10; 62, с. 75]. Це 

пояснюється відмінностями між суб’єктами їх прийняття, місця в системі 

законодавства, а також об’єктивною необхідність відмежування актів між 

собою, щоб не допустити плутанину та спростити використання актів в 

юридичній практичній діяльності.  

У сучасних наукових джерелах спостерігається загальна тенденція до 

активізації наукових досліджень засобів законодавчої техніки. На цьому фоні 

проблема різновидів засобів законодавчої техніки отримує перші наукові 

розробки. Насамперед, слід звернути увагу на ідеї Ж. Дзейко, яка обґрунтувала 

можливість класифікації засобів законодавчої техніки залежно від основних 
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характеристик законодавчої техніки та їх проявів у правовій системі [79, с. 26]. 

В подальшому вчена конкретизує формулювання критеріїв класифікації засобів 

законодавчої техніки та вказує, що в залежності від:  

1) галузей законодавства засоби законодавчої техніки поділяються на: 

засоби в конституційній галузі; засоби в цивільній галузі; засоби в кримінальній 

галузі; засоби в трудовій галузі; засоби в сімейній та інших галузях);  

2) поділу системи права засоби законодавчої техніки поділяються на 

засоби формулювання приватного права; засоби формулювання публічного 

права;  

3) форм вияву засоби законодавчої техніки класифікуються на: 

внутрішні (змістовні), що визначають зміст нормативно-правового акта, його 

структуру, мову та стиль викладу нормативних положень тощо; зовнішні, які 

стосуються зовнішньої форми закріплення нормативно-правового акта;  

4) зовнішньої форми нормативно-правових актів, при створенні яких 

застосовуються засоби законодавчої техніки засоби законодавчої техніки 

поділяються на ті, що застосовуються при створенні конституцій; кодексів; 

основ законодавства; законів тощо;  

5) сфери дії, відповідно до якої засоби законодавчої техніки поділяються 

на: загальні засоби законодавчої техніки, які мають уніфікований всезагальний 

характер; галузеві засоби законодавчої техніки, які притаманні законодавчим 

актам, які закріплюють норми права певної галузі; міжгалузеві засоби 

законодавчої техніки, котрі характерні для нормативно-правових актів, що 

закріплюють норми права декількох галузей права;  

6) характеру взаємодії, що дозволяє виокремити статичні засоби 

законодавчої техніки, які мають усталений характер та сформувались досвідом 

законотворчої діяльності; динамічні засоби законодавчої техніки, тобто ті 

засоби, що змінюються в залежності від етапу розвитку суспільних відносин, 

законодавства в цілому та конкретного законодавчого акта зокрема;  

7) походження (на нашу думку, доцільно було б вказаний критерій 

сформулювати в наступній редакції: «в залежності від закріплення». – Прим. 
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авт.): нормативні засоби законодавчої техніки, тобто ті, що закріплені 

положеннями чинного законодавства; теоретичні засоби законодавчої техніки, 

тобто ті, що вироблені правовою доктриною та існують у вигляді відповідних 

доктринальних положень; практичні засоби законодавчої техніки, що вироблені 

законодавчою практикою та є усталеними в результаті багаторазового 

повторювання в процесі здійснення підготовки законопроектної документації 

тощо [79, с. 28].  

В цьому ж літературному джерелі Ж. Дзейко перед тим, як запропонувати 

вищезазначену класифікацію засобів законодавчої техніки наголошує на їх 

різновидах, які є відмінними від зазначеної вище класифікації. Серед різновидів 

засобів законодавчої техніки Ж. Дзейко виокремлює юридичні конструкції; 

юридичні класифікації; юридичну термінологію; правові символи; правові 

фікції; правові презумпції тощо [79, с. 27]. 

Подібний підхід до розуміння вже способів юридичної техніки 

обґрунтовує В. Риндюк, пропонуючи їх класифікувати в залежності від: 

1) характеру законодавчого процесу, де способи поділяються на способи 

побудови конституційних актів, актів поточної законотворчості; 2) основних 

стадій законодавчого процесу, відповідно до якого вчена виокремлює способи 

внесення законодавчої ініціативи; розгляду проекту акта в парламентських 

комітетах; розгляду проекту в різних читаннях; прийняття та опублікування 

закону; 3) результату законодавчої діяльності: способи конституційної; 

законодавчої; кодифікаційної правотворчості, а також способи підготовки 

законів про ратифікацію і денонсацію міжнародних договорів тощо [288, с. 74-

77].  

Поряд з прийомами та правилами юридичної техніки вченими 

наголошується і на наявності відповідних її засобів. Не виокремлюючи 

різновидів засобів юридичної техніки, вказується на те, що вони: по-перше, 

визначають зовнішнє оформлення правових актів; по-друге, регламентують 

порядок та критерії змістовної побудови правового акта та його структуризації; 

по-третє, стосуються специфіки викладення норм права та визначають мову 
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правових актів [351, с. 14]. У такому ж ключі, не вказуючи на наявність 

різновидів засобів законодавчої техніки, наголошується вченими на тому, що 

вони бувають вимогами, котрі: визначають технічні правила побудови 

правотворчих актів; закріплюють порядок викладу норм права у змісті 

правотворчого акта; встановлюють рівень досконалості правових актів, в яких 

юридична техніка матеріалізується [6, с. 267]. Окрім того, до засобів 

законодавчої техніки додають вимоги раціонального конструювання правових 

актів [343, с. 425; 218, с. 673]; пізнавально-логічного та нормативно-

структурного характеру [323, с. 39]. В свою чергу Л. І. Пригара до системи 

засобів юридичної техніки відносить:  

1) систему методичних характеристик процесу формування правового 

акта, шляхом трансформації потреб розвитку суспільства у зміст правового 

акта; 

2) систему вимог підготовки змісту та форми правового акта, що мають 

практико-прикладний характер [264, с. 39]. 

У сучасних юридичних джерелах спостерігається поширення широкого 

розуміння юридичної техніки, шляхом її диференціації на окремі самостійні 

різновиди, які в свою чергу структуруються додатково на структурні елементи 

(засоби, способи, прийоми, правила тощо), і які в подальшому також в окремих 

поглядах вчених отримують свою класифікацію. Зокрема вказується на 

наявність таких юридико-технічних засобів як засоби розробки проектів 

нормативно-правових актів та способи їх приймати [49, с. 9; 207, с. 27; 99, 

с. 47]. Окрім того, наголошується на наявності наступних юридико-технічних 

засобів:  

 конструювання норм позитивного права та способах їх застосування 

[225, с. 117-119]; 

 розробки проектів законодавчих, нормотворчих та судово-

адміністративних нормативних актів [27, с. 39]; 
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 підготовки законодавчих, правозастосовних актів та актів тлумачення 

права, а також судової промови, допиту, нотаріальної діяльності тощо [228, 

с. 18-20]; 

 побудови законодавчої термінології; законодавчих конструкцій; 

законодавчих презумпцій; законодавчих фікцій; законодавчої стилістики; 

засоби офіційного документального оформлення закону (засоби його побудови, 

реквізити тощо) [365, с. 503]; 

 нормативної та системної будови законодавчого акта; юридичних 

конструкцій; галузевої типізації [7, с. 437]; 

  правової мови; юридичних конструкцій; правових аксіом; правових 

символів тощо [209, с. 159]; 

 вибору форми правового регулювання, застосування яких дозволяє 

визначити доцільність надання правовому акту певної юридичної форми 

виразу, котра забезпечує в подальшому сприйняття нормативно-правового акта 

як особливого феномену, що визначає поведінку людини, потребує сприйняття, 

усвідомлення та подальшого врахування при визначенні своєї поведінки [7, 

с. 305]; 

 визначення виду правового акта та його найменування (назва), яка 

визначає його статус, закріплює інформацію про сферу функціонування 

нормативно-правового акта, коло суспільних відносин, на які поширюється дія 

норм права, що ним закріплені [38, с. 152]; 

 вибору методу правового регулювання [6, с. 304], що включає в себе 

визначення сукупності юридичних засобів (заборон, позитивних зобов’язань, 

дозволів, рекомендацій, обмежень, стимулів), котрі максимально 

відповідатимуть змісту, сутності, характеру та іншим особливостям суспільних 

відносин [7, с. 304], враховуватимуть інтереси відповідних соціальних груп, на 

задоволення яких спрямовано правове регулювання, відповідних соціальних 

цінностей [310, с. 173].  

В юридичній літературі деякими вченими питання різновидів засобів 

законодавчої техніки взагалі не піднімається [311; 312; 314; 347; 348] або 
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наголошується на наявності різновидів засобів законодавчої техніки чи на їх 

системних характеристиках, однак в подальшому аналіз не проводиться, а самі 

вчені уникають відповідей на питання про різновиди засобів законодавчої 

техніки [317; 316; 322; 35; 162]. Однак, наукових заперечень щодо потенційної 

можливості наукової класифікації засобів законодавчої техніки вченими 

висловлено не було.  

З огляду на проведений аналіз доктринальних підходів до розуміння 

різновидів засобів законодавчої техніки, відзначаючи їх дискусійність та 

опосередкованість наукового пізнання, вважаємо, що відсутність цілісного 

концептуального підходу до класифікації засобів законодавчої техніки як 

особливого елементу законодавчої техніки, що має багатопроявний характер, є 

прогалиною в теорії держави і права та потребує належної наукової розробки зі 

сторони науковців. Дослідження різновидів засобів законодавчої техніки 

доцільно здійснити, враховуючи особливості сучасного етапу розвитку 

законодавства України, специфіку сучасної законотворчої діяльності, існуючих 

тенденцій розвитку законодавчої техніки. За допомогою класифікації можливо 

розкрити системні властивості засобів законодавчої техніки, охарактеризувати 

їх зміст, з’ясувати особливості взаємозв’язку між ними.    

В цілому можемо відзначити те, що системність засобів законодавчої 

техніки та можливість їх класифікації на різновиди доводиться: 

 по-перше, різноманітністю факторів, котрі впливають на законотворчу 

діяльність, що потребують врахування та дотримання єдиних універсальних 

вимог щодо розробки проектів законодавчих актів; 

 по-друге, різноманітністю сфер суспільних відносин, які 

регламентуються або потенційно можуть бути регламентовані за допомогою 

законодавчих актів, що потребує врахування їх особливостей та відображення у 

змісті актів законотворчості; 

 по-третє, місцем та значенням засобів законодавчої техніки в системі 

юридико-технічних інструментів розробки проектів законодавчих актів, з 

одного боку, та в системі юридичної практики – з іншого боку; 
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 по-четверте, особливостями правового статусу законодавчого акта як 

особливого документу, що відповідає вимогам формальної визначеності, 

системності, зрозумілості, доступності тощо. 

У цьому плані варто погодитись з думкою Л. Пригари, яка на прикладі 

дослідження юридичної техніки актів правозастосування шляхом аналізу стану 

наукової розробки юридичної техніки в цілому, приходить до висновку, що 

юридична техніка є складною категорією, яка може мати різновиди в 

залежності від того чи іншого критерію поділу, в тому числі і способи, засоби, 

прийоми та правила юридичної техніки так само відзначаються можливістю 

поділу на окремі різновиди, проведення їх класифікації відповідно до 

різноманітних критеріїв [264, с. 34-35]. Одним з таких критеріїв вчена називає 

«специфіку юридичних документів, які розробляються та приймаються 

уповноваженими органами», відповідно до якого виокремлює способи, засоби, 

прийоми і правила юридико-технічного оформлення актів правотворчості, актів 

правозастосування та актів тлумачення норм права. Вказана ідея є подібною і 

до висновків О. Скакун, яка стверджує, що юридична техніка має свої 

властивості у будь-якій з правових форм діяльності держави (правотворчій, 

правозастосовній, інтерпретаційній тощо). Таким чином поділяє юридичну 

техніку, а отже і її способи на ті, що використовуються у правотворчості; 

правозастосуванні та інтерпретаційній діяльності [228, с. 788]. 

Враховуючи вищевикладене, відзначаючи наявні спроби провести 

класифікацію засобів законодавчої техніки, наголошуючи на їх недостатності, 

вважаємо за доцільне удосконалити класифікацію засобів законодавчої техніки, 

відповідно до комплексу критеріїв, що дозволять узагальнити засоби 

законодавчої техніки в цілому, визначити особливості їх практичного прояву та 

уявити їх у вигляді чіткої, внутрішньо узгодженої системи. Традиційно, 

класифікацію засобів законодавчої техніки варто розпочати з виокремлення 

відповідних критеріїв такої класифікації. Причому важливо, щоб усі 

вимокремлені нами критерії були взаємопов’язаними та охоплювали всі 

аспекти досліджуваного нами явища. Засоби законодавчої техніки як складне, 



113 
 

багатоаспектне явище можуть бути класифіковані на наступні різновиди за 

наступними критеріями:  

1) в залежності від меж застосування в законотворчій діяльності, засоби 

законодавчої техніки поділяються на: 

 загальні, що мають універсальний характер, застосовуються для 

підготовки та прийняття будь-яких законодавчих актів, незалежно від виду, 

форми, статусу, характеру та способу прийняття. Наприклад, засоби 

формалізації змісту положень законодавчого акта, засоби мовленнєвого виразу 

законодавчих положень тощо; 

 спеціальні, що застосовуються для підготовки та прийняття 

конкретного різновиду законодавчих актів. Наприклад, засоби кодифікаційної 

техніки, засоби підготовки та прийняття законопроектів про внесення змін і 

доповнень до чинних законодавчих актів тощо; 

 галузеві, що застосовуються для підготовки та прийняття 

законодавчих актів певної галузевої приналежності. Наприклад, засоби 

підготовки та прийняття актів військового законодавства або актів 

законодавства в сфері охорони здоров’я тощо; 

2) в залежності від виду законодавчого акта, засоби законодавчої техніки 

поділяються на: 

 конституційні, тобто система засобів підготовки та прийняття 

конституцій та конституційних законодавчих актів. Наприклад, засоби 

формулювання змісту положень конституції, засоби структуризації 

конституційних актів, засоби оформлення законопроектів про внесення змін і 

доповнень до конституції тощо; 

 міжнародні, тобто система засобів підготовки та прийняття актів 

міжнародної правотворчості, а також законодавчих актів, якими ратифікуються 

або денонсуються міжнародні правотворчі нормативні документи. Наприклад, 

засоби оформлення законопроектів про ратифікацію міжнародних договорів за 

участю України тощо. Незважаючи на існуючу в юридичній науці дискусію 

щодо віднесення ратифікованих міжнародних актів до змісту узагальнюючого 
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поняття «законодавчі акти» в частині визнання їх приналежності до 

законодавчих актів [92, с. 117-118; 191, с. 248; 105, с. 67] або заперечення їх 

віднесення до законодавчих актів [168, с. 34; 1, с. 45-47; 158, с. 332-334], на 

нашу думку, діяльність суб’єктів законодавчої влади, що пов’язана із 

ратифікацією та денонсацією міжнародних актів, пов’язана із застосуванням 

засобів законодавчої техніки в частині оформлення всієї необхідної 

нормативної документації для реалізації вказаних функцій. Тому вважаємо за 

доцільне виокремити в якості самостійного різновиду міжнародні засоби 

законодавчої техніки; 

 кодифікаційні засоби, тобто ті, що використовуються для підготовки 

та прийняття актів кодифікації законодавства. Наприклад, засоби визначення 

форми кодифікаційного акта – кодекс, основи законодавства тощо; 

 засоби поточної законотворчості, що застосовуються для підготовки 

та прийняття актів поточного законодавства. Наприклад, засоби формалізації 

реквізитів законодавчого акта; 

 засоби надзвичайної законотворчості, що застосовуються для 

підготовки та прийняття актів надзвичайного законодавства. Наприклад, засоби 

формулювання прикінцевих і перехідних положень надзвичайного 

законодавчого акта, що передбачають особливий порядок дії його положення, 

обмеження дії в часі, за колом осіб або в просторі положень інших 

законодавчих актів, особливості набуття чинності надзвичайним законодавчим 

актом тощо; 

3) в залежності від ступеня обов’язковості засоби законодавчої техніки 

поділяються на: 

 рекомендаційні засоби, які мають дорадчий характер та 

застосовуються на розсуд суб’єктів законопроектування або законодавчої 

діяльності. Наприклад, рекомендація щодо розміщення положень у змісті 

законодавчого акта відповідно до їх значимості, де більш важливі положення 

розміщуються на початку законодавчого акта, а інші положення, в тому числі і 

похідні, допоміжні, розміщуються наприкінці законодавчого акта. Вказана 
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рекомендація має доктринальний характер, не закріплена за допомогою норм 

права, не має обов’язкового характеру. Фактично на розсуд суб’єкта 

законопроектування або законодавчої діяльності залишається питання 

визначення важливості положень законодавчого акта та їх подальшого 

розміщення у змісті законодавчого акта; 

 забороняючі засоби, які мають обов’язковий характер та націлені на 

недопущення вчинення юридично значимих дій зі сторони суб’єктів 

законопроектування або законодавчої діяльності в частині формулювання 

законодавчого акта. Наприклад, вимога щодо заборони дублювання положень 

законодавчих актів з метою недопущення незрозумілості при сприйнятті 

правової інформації або вимога щодо недопущення персоніфікації положень 

законодавчих актів з метою недопущення індивідуалізації правового 

регулювання на законодавчому рівні; 

 зобов’язуючі засоби, які мають обов’язковий характер та націлені на 

виконання суб’єктами законопроектування та законодавчої діяльності певного 

обов’язку, змістом яких є вимоги, які мають імперативний характер. 

Наприклад, засоби закріплення реквізитів законодавчого акта, що мають 

обов’язковий характер застосування, оскільки без обов’язкових реквізитів 

законопроект не може бути поданий на розгляд в порядку законодавчої 

ініціативи та в подальшому розглянутий і прийнятий; 

4) в залежності від змісту засоби законодавчої техніки поділяються на: 

 інституційні засоби, змістом яких є система вимог, які мають 

матеріальний характер та стосуються форми законодавчого акта, його 

структури та змісту, а також реквізитів. Наприклад, засоби визначення 

структури законодавчого акта); 

 функціональні засоби, змістом яких є система вимог щодо механізму 

здійснення підготовки і розгляду актів законодавства, а їх застосування 

націлене на досягнення юридично значимого результату. Наприклад, засоби 

викладення змісту положень законодавчих актів тощо; 
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 організаційні засоби, змістом яких є система вимог щодо організації 

та здійснення підготовки і розгляду законодавчого акта, які забезпечують 

організацію законопроектної та законодавчої роботи. Наприклад, засоби 

забезпечення системності положень законодавчого акта;  

5) в залежності від суб’єктів застосування, засоби законодавчої техніки 

поділяються на:   

 засоби, що застосовуються суб’єктами законопроектування в процесі 

підготовки проектів законодавчих актів та подальшого їх доопрацювання, 

відповідно до встановлених законодавством повноважень. Наприклад, засоби 

структуризації законодавчого акта; 

 засоби, що застосовуються суб’єктами законодавчої діяльності в 

процесі розгляду та прийняття законодавчих актів, відповідно до встановлених 

законодавством повноважень. Наприклад, засоби внесення поправок у 

законодавчий акт в процесі його постатейного обговорення (читання); 

6) в залежності від рівня формальної визначеності законодавчого акта, як 

його властивості, засоби законодавчої техніки поділяються на: 

 засоби забезпечення нормативності законодавчого акта, які 

встановлюють його місце в системі законодавчих актів та регламентуючий 

зміст, відображають юридичну силу законодавчого акта та його правомірність 

як результату юридичної практичної діяльності; 

 засоби забезпечення текстуальної побудови законодавчого акта, що 

включають в себе систему вимог розробки його тексту відповідно до схеми 

юридико-логічних зв’язків між елементами норм права, засновуючись на 

поєднанні принципів мінімізації обсягу законодавчого акта та максимізації його 

нормативного змісту; 

 засоби забезпечення системності законодавчого акта, що включають в 

себе вимоги взаємоузгодженності його положень між собою та з положеннями 

інших законодавчих актів ;  

 засоби забезпечення мовної доступності та зрозумілості 

законодавчого акта, чіткості та доступності правової інформації, що ним 
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закріплена; 

7) в залежності від елементів законодавчого акта. Цей критерій 

класифікації та, відповідні, різновиди засобів юридичної техніки є найбільш 

принциповими в науковому плані, оскільки дозволяють всебічно розкрити зміст 

засобів законодавчої техніки крізь призму їх застосування по відношенню до 

розробки конкретних елементів законодавчого акта. Відповідно до вказаного 

критерію класифікації засоби законодавчої техніки поділяються на: 

 засоби закріплення юридичних конструкцій в положеннях 

законодавчих актів, що являють собою сукупність інструментів узагальнення 

моделей правових явищ, що закріплюються в законодавчому актів з метою 

формування регулятивних, охоронних, захисних засобів їх виникнення, 

розвитку та функціонування. В юридичній літературі питання формулювання 

юридичних конструкцій розкриваються в наукових роботах О. Зінченка, 

Г. Бойко, І. Билі, А. Дутка та інших [148; 34; 25; 101]. А. Дутко розкриває 

особливості засобів побудови юридичних конструкцій в законотворчій практиці 

України як особливу технологію узагальнення закріплених у законодавстві 

України моделей структури правових явищ, створюваних для формування 

регулятивних, охоронних, захисних нормативно-правових  приписів і 

досягнення точності і визначеності законів [100, с. 76]. В свою чергу 

О. Литвинов вкладає в розуміння юридичних конструкцій (моделей) їх 

приналежність до системи засобів законодавчої техніки та ідею щодо їх 

застосування законодавцем при формулюванні правових норм [209, с. 159], 

тобто мова іде про їх системне розуміння та функціональне призначення, які 

поєднані з метою формулювання відповідного визначення поняття «юридичні 

конструкції (моделі)». Серед ознак юридичних конструкцій вченими 

вказуються, що юридичні конструкції є: відображенням структури певних 

однорідних правових явищ, які потребують законодавчої  регламентації, а 

також є ідеальними моделями структури правових  явищ [100, с. 76]. Юридичні 

конструкції є складним системним явищем, які можуть бути класифіковані на 

підвиди за: 1) сферою застосування (загальноправові юридичні конструкції; 
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міжгалузеві юридичні конструкції; галузеві юридичні конструкції); 2) видами 

галузей позитивного права (конституційні юридичні конструкції; 

адміністративно-правові юридичні конструкції; цивільно-правові юридичні 

конструкції; кримінально-правові юридичні конструкції тощо); 3) поділом 

системи права на публічне та приватне (публічно-правові юридичні 

конструкції; приватно-правові юридичні конструкції); 4) функціями  галузей  у  

правовому  регулюванні (матеріальні  юридичні конструкції; процесуальні 

юридичні конструкції); 5) складом (прості юридичні конструкції; складні 

юридичні конструкції); 6) за формою законів, в яких закріплюються конструкції 

(кодифікаційні юридичні конструкції; юридичні конструкції  поточної  

законотворчості); 7) способом закріплення (текстуальні юридичні конструкції; 

смислові юридичні конструкції) [100, с. 78-79]; 

 засоби мовленнєвого виразу положень законодавчих актів, що 

являють собою сукупність інструментальних прийомів офіційного, 

лаконічного, нормативно ємного викладення змісту норм права в положеннях 

законодавчого акта, що відзначаються офіційно-діловим стилем. В юридичній 

літературі теоретико-правові та практичні аспекти мови викладення положень 

законодавчих актів висвітлені в працях Н. Артикуци, О. Гарагонич, Г. Дутки, 

М. Клочко, А. Хворостянкіної [13; 52; 98; 171; 335; 336; 337].  

До цього засобу висувається ряд вимог. По-перше, вимога щодо простоти 

та зрозумілості правового припису. У тексті закону повинні вживатися 

лаконічні фрази і вирази, оскільки норми права розраховані на невизначене 

коло суб’єктів. По-друге, вимога стосовно точності викладу думки. У межах 

усього нормативно-правового акта не допустимим є використання 

двозначностей у термінах. Крім того, має дотримуватись правило «одне 

поняття – один термін». Сама ж термінологія повинна мати стійкість, єдність 

слововживання тощо. По-третє, вимога щодо логічності і послідовності викладу 

правової інформації. Це означає, що законодавча думка повинна бути стрункою 

і завершеною, тобто відповідати предмету правового регулювання. Наявність 

внутрішніх суперечностей та дублюючих норм у тексті закону також не 
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допускається. По-четверте, вимога, що стосується стандартизації правової 

мови. У нормативно-правовому приписі повинні вживатися словоформи, що є 

усталеними та апробованими практикою. По-п’яте, вимога стосовно емоційної 

нейтральності правової мови. Закон повинен бути викладений таким чином, 

щоби не містити емоційно навантажених лексичних конструкцій.  

Окрім вимог до формулювання положень законодавчого акта, в юридичній 

літературі виокремлено складові елементи правової мови: 1) термінологію; 

2) правові пропозиції; 3) правову абревіатуру; 4) правові фразеологізми [209, 

с. 158]. 

Такий елемент правової мови як термінологія розглядається крізь призму 

юридичної та законодавчої термінології. В Юридичній енциклопедії за 

редакцією Ю. Шемшученка «юридична термінологія» визначається як така, що 

походить від лат. terminus – межа, кордон, межовий знак та позначає сукупність 

термінів, що виражає систему правових понять і призначена забезпечувати 

потреби спілкування у сфері юридичної науки і практики [336, с. 476-478]. Під 

юридичними термінами розуміються слова або словосполучення, що 

виражають поняття у правовій сфері суспільного життя і мають визначення в 

юридичній літературі (нормативно-правових актах, юридичних словниках, 

довідниках, енциклопедіях, наукових працях тощо). За наявності визначення у 

нормативно-правових актах юридичний термін вважається кодифікованим. Він 

стає еталоном для використання в усіх законодавчих  і підзаконних актах, 

діловій документації та сфері усної правової комунікації [336, с. 482-483]. У 

другому томі вищезгаданої Юридичної енциклопедії законодавча термінологія 

визначається як сукупність слів (словосполучень), за допомогою яких у текстах 

законів позначаються поняття [335, с. 504]. 

М. Клочко досліджує вимоги, що висуваються до юридичних термінів. 

Перша вимога полягає у тому, що терміни, котрі вживаються, повинні бути 

однозначними, тобто необхідно уникати використання омонімів та паронімів 

для позначення понять. У випадку наявності «синонімічного ряду» необхідно 

вживати слово, що найповніше відображає сутність конкретного явища. За 
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наявності синонімів потрібно вживати те слово, яке найповніше відбиває 

сутність конкретного явища, правової категорії. Проте такі синонімічні терміни 

як «вогнестрільна зброя / вогнепальна зброя», «виключна підсудність / 

виняткова підсудність», «термін / строк» все ж зустрічаються як в законах, так і 

в науковій літературі.  

Друга вимога стосується необхідності того, щоб, незважаючи на складність 

юридичної термінології, вживані терміни були простими та зрозумілими. 

Законодавцеві слід віддавати перевагу термінам, що вже визнані та апробовані, 

й прагнути того, щоб слова і вирази закону давали правильне уявлення про 

зміст законодавчих норм. Окрім того, важливо відштовхуватись від 

небагатослівного та максимально чіткого розуміння юридичних термінів.  

Третя вимога апелює до необхідності того, щоб правова термінологія була 

стабільною, тобто без багатозначного читання й розуміння. Зміст термінів не 

має змінюватися залежно від прийняття нового закону. Проте суспільні 

відносини, будучи динамічними за своєї природою, спричинюють нові явища 

та процеси, котрі у свою чергу сприяють появі та вживанню нових слів.  

Отже, так чи інакше, вимога щодо стабільності юридичної термінології як 

засобу законодавчої техніки, не означає відсутності змін у системі термінів.  

Четверта вимога стосується неприпустимості вживання в тексті 

нормативного акта іноземних слів і термінів, якщо існують рівнозначні слова і 

терміни в українській мові, котрі, у свою чергу, є  природними для сучасної 

української термінології.  

П’ята вимога полягає у необхідності єдності юридичної термінології, тобто 

певному правовому поняттю у різних нормативних актах повинен відповідати 

той самий термін, і різні поняття не слід позначати одним терміном [171, с.151-

152]. 

М. Клочко також наголошує, що унормовування термінології 

законодавства можливе виключно в рамках співпраці правників з лінгвістами. З 

одного боку – мовознавці, які можуть надати  лінгвістичну  оцінку термінам, 

визначити їх узгодженість з нормативами української мови чи відхилення від 
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них. З іншого боку – юристи, які професійно розуміються на тонкощах 

вживання термінів у практичній діяльності. Така співпраця може бути одним з 

тих необхідних заходів, що сприятиме створенню належних умов для 

формування усталеної системи юридичних термінів [171, с.154];  

 засоби застосування та формального закріплення правових аксіом, 

тобто сукупність інструментальних прийомів виявлення та формального 

закріплення загальновизнаних істин (аксіом), які виникли та існують в 

реальному житті суспільства, не потребують окремого доказування в судовому 

або адміністративному порядку та використовуються в положеннях 

законодавства як загальновідомі. «Класичною» аксіомою в праві вважається 

положення за яким влада всередині державі поділяється на три гілки: 

законодавчу, виконавчу та судову, що знайшло своє відображення 

(закріплення) в положеннях ст. 6 Конституції України [186]. Серед прикладів 

аксіом в рамках чинного кримінального законодавства наводять такі: 

«дозволено все, що не заборонено законом»; «ніхто не може бути двічі 

засуджений за один і той же злочин»; «злочин карається»; «немає злочину, 

немає покарання без зазначення про це в законі» [209, c. 160]; 

 засоби закріплення правових символів, тобто система 

інструментальних прийомів, що дозволяють виявити та сформулювати умовні 

образи, котрі використовуються для вираження певного юридичного змісту, 

котрі закріплені в законодавстві. В юридичній літературі в якості прикладів 

юридичних символів називаються такі як «формений одяг», «посвідчення 

співробітника правоохоронного органу», «офіційний документ» тощо. Про це 

йдеться зокрема при створенні норм антикорупційного законодавства [209, 

с. 160]; 

 засоби закріплення законодавчих презумпцій, тобто система 

інструментальних прийомів формалізації правових припущень про вірогідність 

певного юридичного факту, що закріплені в законодавстві. В юридичній 

літературі виокремлюють заперечні та незаперечні законодавчі презумпції [335, 

с. 504]. На думку А. Нашиц, правова презумпція як засіб законодавчої техніки – 
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це припущення про те, що ймовірний факт виникає у всіх випадках [234, 

с. 216]. В свою чергу В. Косович зауважує про низку підходів до трактування 

цього засобу законодавчої техніки. По-перше, В. Бабаєв вважає, що презумпція  

–  це  припущення  про  наявність  чи  відсутність предметів,  зв’язків,  явищ,  

засноване  на  зв’язку  між  ними,  і  предметами,  зв’язками,  явищами,  які  

наявні  та  підтверджені  життєвою  практикою. По-друге, В. Зуєв визначає 

правову презумпцію як  результат узагальнення визначень правових 

припущень, які використовуються в різних галузях права, галузевих юридичних 

науках. Ю. Арзамасов презумпцією називає припущення про наявність чи 

відсутність фактів, які можуть підтверджуватись чи спростовуватись у процесі 

доказування [190, с. 216]. У Юридичній енциклопедії зауважується, що 

заперечні презумпції є припущеннями про існування факту доти, доки не буде 

встановлено (доведено) інше. Зокрема, у цивільному праві діє «презумпція 

вини правопорушника», коли певна особа вважається винною у порушенні 

зобов’язань, заподіянні шкоди доти, доки не доведе відсутність своєї вини [335, 

c. 504]. Незаперечні презумпції на відміну від заперечних – це припущення про 

існування певного факту, навіть якщо можливо встановити (довести) інше. 

Прикладом може слугувати «презумпція недієздатності осіб до досягнення 

законодавчо визначеного віку». Це означає, що особа не може бути суб’єктом 

певних правовідносин до досягнення віку, встановленого законодавством, 

оскільки вона не здатна усвідомлювати свої дії та керувати ними [335, с. 504]; 

 засоби застосування законодавчих фікцій, тобто система 

інструментальних прийомів формулювання в положеннях законодавчих актів 

неіснуючих правових фактів, які закріплюються та набувають юридичного 

значення. Прикладом законодавчої фікції може бути положення ч. 3 ст. 46 

Цивільного кодексу України, яке встановлює, що фізична особа 

оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду про це 

[340].  Як зауважує А. Нашиц, сутність  прийому  фікції  полягає  у  штучному  

зближенні  чи  прирівнюванні одне до іншого таких речей, які у дійсності різні 

(а інколи протилежні), у свідомому ототожненні істинного з неістинним [234, 
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с. 221-222]. Найбільш суттєвою ознакою правової фікції О. Курсова називає 

свідоме визнання неіснуючого у реальності наявним або заперечення існуючого 

[199, с. 93-94]. К. Панько наголошує, що норми-фікції для свого об’єкта 

регулювання вичленовують ті обставини, що перебувають у стані непоправної 

невідомості чи невирішуваної відомості, і надають їм значення юридичних 

фактів. Неправдивість фікції, на думку автора, виражається в уявленні про: 

існування факту, який не існує чи існує в іншому вигляді; існування фактів, які 

не є доведеними, однак передбачувані; факт, який виражається у трактуванні 

іншого відомого факту, еквівалентного першому; факт як неіснуючий, у той час 

як він існує [240, с. 121]. О. Ул’яновська зауважує про такі ознаки правових 

фікцій як умовність, універсальність, нормативність, формальна визначеність, 

неспростовність, правове значення [330, с. 12]. 

З огляду на вищезазначене, можна підсумувати, що залежно від основних 

характеристик законодавчої техніки та їх проявів у правовій системі, різновиди 

засобів законодавчої техніки є надзвичайно різноманітними. Це – юридичні 

конструкції, правова мова, аксіоми, символи, презумпції, фікції тощо. Нами 

запропоновано певні удосконалення в частині критеріїв класифікації засобів 

законодавчої техніки та їх різновидів. Однак, зазначена нами класифікація не є 

аксіоматичною та абсолютною, вона охоплює в собі найбільш характерні 

критерії класифікації та основні різновиди засобів законодавчої техніки.  

 

Висновки до Розділу 2.  

 

1. Засоби законодавчої техніки – це, по-перше, комплекс 

інструментальних знарядь, що використовуються уповноваженими суб’єктами 

в сфері законотворчої діяльності при підготовці проектів законодавчих актів в 

частині обрання їх форми виразу, розробки їх структурної будови, 

формулювання їх змісту, а також закріплення реквізитів; по-друге, методика 

застосування вказаного комплексу інструментальних знарядь.  
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2. Вивчаючи поняття «засоби законодавчої техніки» та «правила 

законодавчої техніки», в наукових джерелах донині існує невизначеність, 

синонімічність, та, навіть, тотожність і підміна даних понять. Це пояснюється 

тим, що співвідношення відповідних засобів та правил базується на розумінні 

законодавчої техніки як універсального інструментального феномену 

формалізації різновиду юридичної техніки та, відповідно, на аналізі їхніх задач, 

функцій та інших характеристик. Вважаємо, що співвідношення понять «засоби 

законодавчої техніки» і «правила законодавчої техніки», насамперед полягає у 

їх спільних та відмінних ознаках.  

3. Перевагами положень юридико-інструментального підходу до 

визначення засобів законодавчої техніки є їх спроможність виявити, 

акумулювати та поєднати в собі найбільш ключові аспекти засобів законодавчої 

техніки: з одного боку – їх правову природу та сутність, що визначає 

приналежність засобів законодавчої техніки до явищ правової дійсності та їх 

правові властивості, а з іншого боку – їх інструментальне призначення, що 

виявляється в системі практичних навичок уповноважених суб’єктів, котрі 

володіють достатнім рівнем методики їх використання в процесі підготовки 

проектів законодавчих актів. 

4. В методологічному плані системний підхід до визначення засобів 

законодавчої техніки має важливе значення, оскільки, по-перше, розкриває їх 

розуміння у множині, як певної системи засобів, які взаємопов’язані між собою; 

по-друге, акцентує увагу на їх природі, що має правовий характер, оскільки  

засоби законодавчої техніки походять, з одного боку, від природи самого 

законодавчого акта як документу, що має високий ступінь формалізації, а з 

іншого боку – від природи людської діяльності, що об’єктивно потребує 

відповідного інструментального забезпечення задля ефективності та 

результативності її здійснення; по-третє, визначає сутністю, котра виявляється 

в їх юридико-технічному вимірі як комплексу усталених інструментів 

формалізації норм права у змісті особливого юридичного документу, що має 

форму закону та наділений вищою юридичною силою тощо. 
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5. Функціональний підхід до визначення поняття «засоби законодавчої 

техніки» в методологічному плані є надзвичайно важливим та перспективним, 

оскільки дозволяє розкрити його багатоаспектність, відобразити функціональне 

призначення засобів законодавчої техніки, котре зводиться не лише до їх 

розуміння як інструментів в діяльності уповноважених суб’єктів 

законопроектування, але і 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 в сфері законопроектування тощо. 

6. Засоби законодавчої техніки мають самостійне понятійне значення та 

становлять окремий елемент понітйно-категоріального апарату юридичної 

науки, оскільки: по-перше, є самостійним правовим явищем, що являє собою 

сукупність професійних інструментальних знарядь побудови змісту та 

структури актів законодавства, а також визначення їх форми та закріплення 

реквізитів; по-друге, є усталеною категорією, що вживається в юридичних 

наукових джерелах для позначення конкретного феномену, що являє собою 

елемент законодавчої техніки та переважно розкривається в межах юридико-

інструментального, системного та функціонального підходів; по-третє, як 

самостійне юридичне поняття спроможне бути відмежованим від інших 

суміжних понять (наприклад, «засоби юридичної техніки», «прийоми 

законодавчої техніки», «методи законодавчої техніки», «способи законодавчої 

техніки» тощо), котрі мають як спільні ознаки, оскільки стосуються та є 

елементом одного й того ж явища – законодавчої техніки, так і відмінні ознаки, 

оскільки позначають різні явища; по-четверте, мають пізнавальний характер, а 

існуючий стан їх наукової розробки засвідчує об’єктивну доцільність 

продовження наукового вивчення, в тому числі і в частині удосконалення їх 

понятійного визначення з метою усталеного розуміння вказаного явища, його 

властивостей; по-п’яте, відзначаються наявністю ознак, що характеризують 

досліджуване явище як таке, в якому відображені його властивості. 
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7. На підставі виокремлених та охарактеризованих ознак засобів 

законодавчої техніки удосконалено його визначення 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. 

8. Системність засобів законодавчої техніки та можливість їх 

класифікації на різновиди доводиться: по-перше, різноманітністю факторів, 

котрі впливають на законотворчу діяльність, що потребують врахування та 

дотримання єдиних універсальних вимог щодо розробки 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 розробки проектів законодавчих 

актів, з одного боку, та в системі юридичної практики – з іншого боку. 

9. Основу класифікації засобів законодавчої техніки має становити 

система критеріїв, які нададуть змогу врахувати їх багатоаспектність. В якості 

критеріїв класифікації засобів законодавчої техніки виокремлено: межі 

застосування в законотворчій діяльності; вид законодавчого акта; ступінь 

обов’язковості; зміст; суб’єкти застосування; рівень формальної визначеності 

законодавчого акта; система елементів законодавчого акта.  
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РОЗДІЛ 3 

ПРАКТИЧНІ НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 

ЗАСОБІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1 Недоліки застосування засобів законодавчої техніки в сучасній 

Україні 

 

Важливе значення в системі наукових юридичних досліджень займають 

питання практичного застосування висновків і положень, які обґрунтовані за 

результатами проведеної науково-дослідної роботи. Питання засобів 

законодавчої техніки, особливо в частині їх застосування, удосконалення 

такого застосування як раз і стосуються практичних аспектів поліпшення 

законодавчої діяльності та підвищення рівня якості законодавчих актів. У 

сучасній юридичній літературі досить поширеними є погляди вчених, в яких 

констатується високий рівень актуальності наукового дослідження існуючих 

недоліків юридико-технічної будови законодавчих актів, забезпечення 

юридико-технічної грамотності будови законодавчих актів, недопущення в 

подальшому порушення правил законодавчої техніки. На переконання 

Г. Б. Поліщук, багатоаспектність розуміння юридичної техніки, в тому числі й 

законодавчої техніки, зумовлює необхідність комплексного наукового підходу 

до характеристики практичних засад її застосування в процесі здійснення 

законодавчої діяльності. В цілому практичне призначення того чи іншого 

юридичного явища або процесу відображає його роль у системі правової 

дійсності, надаючи можливість установити як позитивні, так і негативні 

аспекти його функціонування. Тому юридична техніка, як явище не лише 

теоретико-правове, має бути проаналізоване й в аспекті його практичної ролі в 

процесі розбудови законодавчої бази [253, с. 113]. Актуальність посилення 

наукових розробок питання практики застосування засобів законодавчої 

техніки в Україні та її подальшого удосконалення доводяться і станом 
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законотворчості в Україні, а також недостатньо високим рівнем юридико-

технічної якості законодавчих актів. В юридичних наукових та практичних 

колах постійно виникають обґрунтовані нарікання на стан законодавчої 

техніки, рівень якості законодавчих актів, особливо в частині їх змісту, стилю 

та мови викладення, неуніфікованость їх форми та структурної будови, 

невизначеность їх місця в системі законодавства України [328, с. 9-10; 23, с. 21-

22; 71, с. 172-174; 192, с. 289-290; 195, с. 112-113; 175; 181, с. 23-25; 252, с. 408]. 

Причиною цього, в тому числі є відсутність в Україні Законів України «Про 

нормативно-правові акти» та «Про закони і законодавчу діяльність» [271; 272; 

273; 274; 275; 276; 277]. Слід цілком погодитись із вказаної критикою, що 

висловлюється в юридичній літературі, та відзначити, що причиною цього 

також є недоліки практики застосування засобів законодавчої техніки, 

неусталеність її вимог, відсутність належного їх правового забезпечення в 

Україні. В сучасних умовах здійснення правової реформи в Україні, активізації 

процесів адаптації вітчизняного законодавства до норм міжнародного права та 

законодавства Європейського Союзу, їх результати матимуть серйозні недоліки 

через відсутність: 

 по-перше, комплексних наукових досліджень питань засобів 

законодавчої техніки в частині практики їх застосування;  

 по-друге, комплексної науково обґрунтованої політики в державі, 

націленої на удосконалення практики застосування вимог законодавчої техніки, 

в тому числі і тих вимог, які становлять зміст її засобів.  

Враховуючи вищезазначене, відзначаючи високий рівень актуальності 

наукового дослідження питання засобів законодавчої техніки в частині 

практики їх застосування, що матиме важливе як науково-теоретичне, так і 

практичне значення, вважаємо за необхідне в цьому підрозділі дисертації:  

 провести ретроспективний аналіз розвитку засобів законодавчої 

техніки на території сучасної України;  

 охарактеризувати сучасний стан застосування засобів законодавчої 

техніки в Україні;  
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 узагальнити та охарактеризувати недоліки застосування засобів 

законодавчої техніки в Україні. 

Враховуючи те, що застосування засобів законодавчої техніки в Україні 

сьогодні супроводжується численними недоліками, а практика такого 

застосування потребує свого вдосконалення, варто звернути увагу на те, що 

такий стан юридико-технічної формалізації законодавчих актів в України 

обумовлений особливостями історії становлення і розвитку засобів 

законодавчої техніки та практики їх застосування. Тому вважаємо за доцільне 

провести ретроспективний аналіз становлення та розвитку засобів законодавчої 

техніки на території сучасної України, що дозволить сформувати методологічну 

основу для подальшої характеристики сучасного стану застосування засобів 

законодавчої техніки в Україні та узагальнення недоліків такого застосування.  

Законодавча техніка, як частина юридичної техніки, є системою правил, 

прийомів, способів і засобів, використання яких дозволяє створити якісний 

законодавчий акт. Засоби законодавчої техніки – це допустимі правом 

інструменти (прийоми), за допомогою яких забезпечується досягнення 

законодавцем мети правового регулювання під час створення та систематизації 

законів [71, с. 76]. Засоби законодавчої техніки, як і правова система в цілому, 

формуються історично під впливом низки суспільно-політичних, економічних, 

ідеологічних чинників та відіграють важливу роль для реалізації основної мети 

– створення чіткого, логічного, юридично грамотного та системного 

законодавства. На стан сучасного законодавчого процесу не в останню чергу 

впливають історичні передумови. Після проголошення у 1991 р. незалежності 

[256], Україна опинилася у складній ситуації. У цей час важливо було не 

допустити правового нігілізму і змогти досягти якісних змін у побудові власної 

правової системи. Тож на допомогу в цьому процесі прийшов аналіз традицій 

українського законотворення минулих років.  

Початки формування вітчизняної правової системи і, власне, засобів 

законодавчої техніки зародилися ще за часів існування Київської Русі. Звісно, 

основним джерелом права було звичаєве право, тобто система норм і правил, 



130 
 

що склалися у суспільстві традиційно та були санкціоновані державною 

владою. Звичаєве право було тісно переплетене з розумінням моралі та 

характеризувалося символізмом, тож про засоби законодавчої техніки ще не 

йшлося. На ряду зі звичаєвим правом правовідносини регулювалися русько-

візантійськими угодами, княжими договорами, церковним правом. Проте 

розвиток і ускладнення суспільно-політичних та економічних відносин 

вимагало відповідних змін і у правовідносинах. Тож на вимогу часу з’явилася 

найвідоміша кодифікована збірка карного права – «Руська правда». Цей кодекс 

не лише відповідав тогочасним історичним умовам, а й був прогресивним, тож 

не втрачав своєї актуальності багато століть, ставши основою для створення 

Статуту Великого Князівства Литовського 1529 р., деякі норми якого діяли в 

українських судах аж до ХІХ століття. «Руська правда» є уніфікованою назвою 

для датованих різними роками кодифікацій законів. Зокрема, історики права 

розглядають три редакції – широку, скорочену та коротку. Незважаючи на те, 

що оригінал «Руської правди» не зберігся, було віднайдено ряд списків, які 

дають змогу робити певні висновки щодо зачатків використання засобів 

законодавчої техніки. Звісно, про використання правової термінології або 

складних юридичних конструкцій ще не йшлося, проте норми кодексу цілком 

відповідали соціально-політичним та історичним обставинам. «Руська правда» 

складається зі статей. Статті кодексу умовно можна поділити за сферами 

застосування: матеріальні та процесуальні норми, норми кримінального, а 

також сімейного права. Вони є досить чітко виписаними та містять в собі 

норми, а також санкції за їх невиконання. «Кровна помста» в даному зводі була 

замінена на грошові покарання – віру і головщину. Наприклад, ст. 33 

(Синодальній ізвод) [289, с. 110] встановлює штраф у розмірі трьох гривень і 

тридцяти кун за крадіжку скоту, а ст. 3 (Пушкінський ізвод) [289, с. 111] 

передбачає штраф за вбивство князівського мужа у розмірі  80  гривень,  а  за  

простолюдина  – 40  гривень. Таким чином, можна зробити висновок, що 

тогочасні правові норми відображали привілеї панівної верстви населення. 

Крім того, особливістю тогочасного застосування норм права було те, що 
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нарівні могли застосовуватися норми різних зводів [319, с. 11]. Тобто сучасний 

принцип дотримання однієї норми закону не був характерним, і це подекуди 

змушувало сумніватися в справедливості прийнятих судами рішень. Тож 

характерними особливостями застосування засобів законодавчої техніки в 

сучасному їх розумінні вказаного періоду були наступні:  

 використання засобів кодифікації законодавчих актів, що виявилось у 

появі перших кодифікованих збірок законів, що відомі під загальною назвою 

«Руська правда»;  

 слід відзначити досить чітке формулювання норми права та їх 

письмове закріплення, що відповідало тогочасному суспільно-політичному 

устрою та забезпечувало встановлення конкретних санкцій за порушення норм 

права. Тобто закріплені правові норми мали юридично гарантований характер, 

забезпечувались примусом держави, були націлені на реалізацію та досягнення 

конкретних правових наслідків; 

 водночас, слід наголосити на відсутності принципу дотримання однієї 

норми закону, що в свою чергу ускладнювало поведінку суб’єктів права та 

створювало колізії і суперечності в положеннях системи законодавства; 

 також вказаному періоду притаманна нерозвиненість правової 

термінології та юридичних конструкцій, які використовуються у змісті 

тогочасних нормативно-правових актів. 

Втративши незалежність та ввійшовши до складу Литовської держави, на 

території сучасної України продовжували діяти звичаєві норми права. Більше 

того, звичаєве право Київської Русі та «Руська правда» [292] лягли в основу 

Литовських статутів (1529, 1566, 1588 рр.). Поява Литовських статутів [156, 

с. 160–167, 196–205] стало причиною розвитку правовідносин, адже вони 

потребували їх правового забезпечення, в тому числі і шляхом логічного й 

повного викладу нормативних приписів, їх логічної структуризації. Статути 

складаються з розділів та артикулів, що містили норми цивільного, сімейного, 

кримінального і процесуального права та положення державного права. На 

думку І. Терлецької, укладачі Статутів вперше вирішили низку винятково 
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складних теоретичних і практичних питань, серед яких − розмежування норм 

права за окремими галузями, розташування їх у визначеній системі та введення 

багатьох нових положень, що відповідали історичним умовам [320, с. 32]. Це 

стало значним прогресом у застосуванні засобів законодавчої техніки. Також, 

на відміну від перших двох редакцій, третій Статут, який був прийнятий після 

утворення Речі Посполитої, мав відчутний вплив польської правової традиції. 

Хоч він і був написаний руською мово, в ньому фігурувало чимало польських 

юридичних термінів. Таким чином, Литовські статути, що зберегли свій вплив 

до ХІХ століття, були більш систематизованим зводом законів та 

характеризувалися високим рівнем законодавчої техніки. 

Серед особливостей застосування засобів законодавчої техніки цього 

періоду варто виокремити: досить високий рівень систематизації правових 

норм; проведене розмежування норм права за окремими галузями в структурі та 

змісті нормативно-правових актів; структурованість Литовських статутів як 

ключових кодифікаційних актів вказаного періоду; факт використання після 

укладання в 1569 р. Люблінської унії польської юридичної термінології при 

написанні текстів Статуту руською мовою. 

У ХVIІ столітті Україна отримала шанс на побудову власної держави та 

незалежної системи законодавства. Виникнення феномену козацтва вимагало 

його легалізації як суспільного стану, а згодом і визнання нового державного 

утворення і легітимації гетьманської влади. Аналізуючи тогочасні правові 

документи, варто зазначити, що першим документом, що закріпив утворення 

козацької держави став укладений між Річчю Посполитою та Військом 

Запорозьким у 1649 р. Зборівський договір [146]. Він складається з 12 статей, 

що передбачали утворення автономної області з гетьманським управлінням на 

території Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств. Важливими 

для становлення тогочасного українського законодавства були такі документи 

як Білоцерківський трактат, Переяславський договір, Батуринські статті, 

Глухівські статті, Конотопські статті та Коломацькі статті. Дані документи 

юридично закріпили відділення українських земель від Речі Посполитої та 
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легалізували союз з Московією. Нечіткість юридичних формулювань та 

маніпуляція царською владою призвели до поступового скорочення прав і 

свобод українців і, зрештою, до втрати залишків державності. Найповнішим і 

найпрогресивнішим документом того часу можна по праву вважати так звану 

Конституцію Пилипа Орлика 1710 р. [96]. Незважаючи на те, що цей документ 

так і не набув чинності, він є важливою пам’яткою української правової думки 

та є прикладом розвитку засобів законодавчої техніки. Вказаний документ був 

одним з перших у світі, що лаконічно, послідовно і доступно розкривав основні 

принципи управління державою. «Бендерська Конституція» складається з 

преамбули, що розкриває історію української державності й обґрунтовує 

важливість прийняття цього документу та 16 статей, які врегульовують основи 

діяльності органів державної влади, питання віри та повсякденне життя 

українців. У даному документі містилися такі сучасні принципи як принцип 

поділу влади та загального виборчого права (яке, на вимогу часу, 

поширювалося серед чоловіків), юридично закріплювалося поняття приватної 

власності та врегульовувалося оподаткування.  

Таким чином, серед основних характеристик періоду Гетьманщини, що 

вплинули на становлення вітчизняної правової системи та засобів законодавчої 

техніки варто виокремити: 

 значний прогрес у становленні правової системи від прийняття 

окремих угод, що визначали статус українських земель до написання 

повноцінної Конституції, яка мала б регулювати основи політичної та 

економічної систем держави; 

 об’єктивну потребу в легітимації Гетьманщини як державного 

утворення, що справило вплив на зміст практично усіх правових документів та 

їх юридико-технічне оформлення, які були прийняті гетьманами; 

 появу Конституції Пилипа Орлика, що фактично являє собою одну з 

перших спроб послідовно, логічно, повно та всебічно обґрунтувати право 

України на власну державність, а також систематично й чітко закріпити правові 
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норми, що регламентували як державно-політичний лад тогочасної держави, 

так і закріплювали основи повсякденного життя людей.  

У період втрати державності та входження більшої частини українських 

земель до складу Російської імперії українська правова система знаходилася в 

повній залежності від імперської. Тож враховуючи попередній досвід, важливо 

розуміти, що саме за часів існування Центральної Ради, гетьманату 

П. Скоропадського та Директорії в Україні відбувався процес відродження 

вітчизняної правосвідомості. І ті проблеми, які постали перед владною 

верхівкою у 1991 р., не зі слів були знайомі учасникам національно-визвольної 

боротьби 1917-21 р.р. У важкі часи боротьби за владу і постійних сутичок, 

звісно, не могла йти мова про стабільне законодавство. Проте вже тоді 

вимальовувалися певні тенденції і зароджувалися підвалини для становлення 

українського законодавства. Характеризуючи діяльність Української 

Центральної Ради варто відзначити, що цей період відрізнявся значним 

національним піднесенням та великою надією на побудову державності. У той 

же час, Українська Центральна Рада постала перед проблемою правового 

вакууму. З одного боку, існувала необхідність легітимації влади, з іншого – 

неможливість одночасної відміни діючого на той час імперського 

законодавства задля запобігання цілковитої анархії. Першу проблему владна 

верхівка вирішила виданням ряду політико-правових актів, в тому числі всім 

відомих Універсалів та роботою над розробкою проекту Конституції, Статуту 

про державний устрій, права і вільності Української Народної Республіки, яка в 

результаті була прийнята 29 квітня 1918 року, фактично в останній день 

існування Української Центральної Ради. Вирішення другої проблеми 

безпосередньо пов’язане з початком становлення вітчизняного законотворення 

як такого. 25 листопада 1917 року було ухвалено Закон «Про порядок видання 

нових законів», за яким «до сформування Федеративної Російської Республіки і 

утворення її конституції, виключне і неподільне право видавати закони для 

Української Народної Республіки належить Українській Центральній Раді» 

[135]. Тож на території Української Народної Республіки визнавалася чинною 
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дія всіх правових актів, якщо вони не змінювалися правовими актами, 

затвердженими владою Української Народної Республіки. Право видання 

законів належало Центральній Раді, що втілювала законодавчу «гілку» влади, а 

розпоряджень – Генеральним секретарям Української Народної Республіки, які 

очолювали виконавчу «гілку» влади. Важливим кроком, що відображав 

загальне національне піднесення та мав неабияке значення для становлення 

засобів законодавчої техніки в Україні було переведення діловодства на 

українську мову. Це рішення є вдалим прикладом здатності відчути запит 

існуючих тогочасних історичних умов та важливість і перспективність даних 

змін для майбутнього. Проте, незважаючи на здійснення ряду важливих для 

становлення вітчизняної правової системи кроків, про розвиненість 

використання засобів законодавчої техніки ще не йшлося. Органи державної 

влади не встигли розробити та імплементувати повну й розгалужену систему 

законів. Тогочасне правове регулювання не відрізнялося повнотою й чіткістю, а 

норми права подекуди суперечили одна одній.  

Серед важливих законів цього періоду варто відзначити: «Про вибори до 

Установчих зборів Української Народної Республіки», «Про запровадження 

української мови у банківській та торговій сфері», «Про громадянство 

Української Народної Республіки», «Про національно-персональну автономію», 

«Про випуск державних кредитових білетів УНР», «Про 8-годинний робочий 

день». В. Іванов справедливо наголошує на гуманістичній спрямованості 

законотворчого процесу в цей період. «Нормами конституційного права 

врегулювались важливі питання державного ладу та територіального устрою, 

громадянства,  міжнаціональних відносин, державної символіки. Україна 

вперше проголошувалась незалежною, демократичною, парламентською 

державою, з поділом влади на законодавчу, виконавчу й судову. Громадянам 

надавались широкі права і свободи, була скасована смертна кара» [156, с. 415]. 

За період існування Центральної Ради було регламентовано процес 

видання законів, постанов, статутів і розпоряджень. Функція технічної 

підготовки та супроводу законопроектів була покладена на канцелярію, що 
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складалася з керівника канцелярії, його заступника і, відповідно, п’яти відділів: 

загального, виробничого, кодифікаційного, бухгалтерського, господарського та 

бібліотеки. «Усталеною стала така процедура ухвалення законів Центральною 

Радою: канцелярія міністерства (секретарства) або канцелярія певного 

департаменту, що були автором законопроекту, візувала його у відповідного 

генерального секретаря (міністра) і надсилала до канцелярії Центральної Ради. 

Далі законопроект потрапляв до Комітету законодавчих внесень Центральної 

Ради (в радянські часи це було у формі комісії законодавчих передбачень) і 

після його розгляду й обговорення вносився на розгляд і ухвалення Малою 

Радою, а потім – на затвердження чергової сесії Центральної Ради» [321, с. 14]. 

Проте якість виданих законів залишала бажати кращого: «недоліком більшості 

законів була відсутність у їх складі загальних положень. Не були закріплені на 

законодавчому рівні види тих відносин, які потребують законодавчого 

регулювання, що призвело до відсутності чіткої різниці між законами і 

підзаконними актами. У більшості випадків ступінь повноти правового 

регулювання був неповним» [68, с. 12]. Тож права і обов’язки громадян були 

визначені занадто загально. Крім того, не була чітко прописана процедура 

реалізації законів. 

Тож особливостями періоду існування Центральної Ради Української 

Народної Республіки, що вплинули на становлення засобів законодавчої 

техніки є: 

 необхідність легітимації влади, що знайшло вираження в ряді 

політико-правових актів, які закріпили декларативні положення щодо статусу 

Української Народної Республіки та її правових перспектив; 

 розуміння потреби побудови власної правової системи, що 

відобразилось у відповідних програмних правових положеннях, які закладали 

основу подальшого розвитку законодавчої бази, здійснення законодавчої 

діяльності, побудови системи судочинства, функціонування органів виконавчої 

влади тощо; 
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 переведення діловодства на українську мову, що відображено у 

положеннях актів законодавства того періоду та заклало основу мовленнєвого 

виразу нормативних положень; 

 зародження україномовної юридичної термінології. 

Після поразки Центральної Ради в Україні утвердився гетьманат на чолі з 

П. Скоропадським. Після утвердження нового правління, одразу ж було 

оприлюднено «Закони про тимчасовий державний устрій України» (всього сім 

законодавчих актів). Цим правовим актом передбачалося скасування законів 

Української Центральної Ради. Новою офіційною назвою держави замість 

Української Народної Республіки стала Українська Держава [140]. Тимчасово 

вся повнота влади в державі мала належати Гетьману України. Гетьман 

призначав Раду Міністрів, якій підпорядковувалася Генеральна канцелярія. 

Багато уваги за гетьманату приділялося розвитку професійного прошарку 

державних службовців, які перед вступом на посаду мали присягти на вірність 

Україні. Дана сфера регулювалася прийнятим Законом «Про порядок 

призначення на державну службу».  

Законотворчість в Українській державі регламентувалась Законом «Про 

порядок складання законопроектів, внесення їх до Ради Міністрів, обговорення, 

затвердження їх та про форму і порядок оголошення законів», який уніфікував 

процес підготовки законопроектів та етапи його погодження. В межах кожного 

міністерства розроблялися законопроекти, які на першому етапі виносилися на 

обговорення Ради Міністрів і лише після її ухвали передавалися на розгляд 

Гетьмана. Право законодавчої ініціативи належало Державній Канцелярії, яка 

давала правову оцінку документам та готувала їх остаточну редакцію. До 

складу Канцелярії входили: Державний секретар, Юридична рада (вона 

надавала правову оцінку законопроектам), Департамент законодавчих справ 

(ним розроблялися законопроекти, які не належали до компетенції жодного з 

міністерств) з Термінологічною комісією (її метою була розробка української 

юридичної термінології), архівом та бібліотекою, Окремий відділ кодифікації 

законів, Департамент загальних справ, Секретаріат Ради Міністрів і державна 
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друкарня [321, с. 18]. По мірі прийняття нових законів, скасовувалася дія 

попередніх. При цьому, використовувалася сучасна норма законодавчої 

техніки, коли в тексті закону вказувалося: дія яких нормативних актів ним 

скасовується [68, с. 32-33]. Прикладом такого підходу є Закон «Про українське 

громадянство», який статтею 22 скасував відповідний закон Центральної Ради, 

прийнятий навесні 1918 р. [108]. Взагалі документообіг часів гетьманату був 

максимально, як на складні історичні умови, налагодженим. Таким чином, 

варто відмітити прогрес щодо застосування засобів законодавчої техніки у 

законотворенні в порівнянні з попередніми періодами. Серед важливих законів 

варто відзначити Закони «Про загальний військовий обов’язок», «Про 

Державний Сенат», «Про Судові палати й Апеляційні суди». 

Тож характерними особливостями, що розкривають застосування засобів 

законодавчої техніки даного періоду були:  

 зрощення законодавчої і виконавчої гілки влади, які втілювалися у 

функціонуванні Ради Міністрів, що вплинуло на формування системи 

законодавства того часу, яке структурно не поділялось на законодавчі акти та 

урядові нормативно-правові акти; 

 уніфікація процедури розробки і прийняття законопроектів; 

 продовження дії законодавчої бази попередніх періодів на умовах 

правонаступництва законодавства та її поетапна заміна на новоприйняті 

нормативні акти;   

 у сфері законотворення велике значення надавалося формуванню 

професійної української мови, що становила основу формування нової 

законодавчої бази держави на засадах одномовності і офіційності використання 

української мови в законотворенні. 

Після повалення гетьманату було утворено Директорію на чолі з 

В. Винниченком. До складу вищого органу державної влади також входили 

С. Петлюра, П. Андрієвський, Ф. Швець та А. Макаренко. Після завершення 

повстання проти гетьманату влада в державі закріплювалася за 

представницьким органом – Конгресом трудового народу України, а також 
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урядом – Радою Народних Міністрів. Це визначалося Законом «Про форму 

влади на Україні». У правовому полі ця влада стала наступницею Центральної 

Ради, повернувши чинність багатьом прийнятим тоді законам. Водночас 

продовжувало діяти й дореволюційне законодавство, а також частина законів 

часів гетьманату. Таким чином, «на відміну від УНР періоду Української 

Центральної Ради, питання чинності правових актів, виданих до проголошення 

УНР періоду Директорії, не було чітко урегульоване у законі» [68, с. 30]. 

Крім того, в законодавстві часів Директорії було безліч прогалин, що, не в 

останню чергу, призвело до її краху. Законами чітко не регулювалися ні 

компетенції Директорії, ні повноваження уряду, що призводило до конфліктів 

між владними органами. Тож безумовним є той факт, що  ігнорування засобів 

законодавчої техніки було однією з причин відсутності якісного законодавства 

в період панування Директорії. 

Законодавча база радянського періоду, правонаступницею якої і стала 

Україна після отримання незалежності, формувалася протягом всього часу 

існування Радянського Союзу та незалежно від європейських традицій. 

Тоталітарний політичний режим цілковито контролював всі аспекти 

суспільного життя. Не виключенням стала і сфера застосування засобів 

законодавчої техніки. В кожній з союзних республік було сформовано владну 

вертикаль і законодавчу систему, яка відтворювала всесоюзні закони. У 1919 р. 

було прийнято першу Конституцію Української Соціалістичної Радянської 

Республіки, що затвердила тимчасовий період диктатури пролетаріату задля 

перемоги пригноблених над експлуататорами. Також цією Конституцією 

закріплювалася владна вертикаль: Всеукраїнський з’їзд рад, Всеукраїнський 

центральний виконавчий комітет (діяв у періоди між з’їздами), Рада Народних 

Комісарів. Крім того, на місцях проводилися з’їзди губернських, повітових, 

волосних, міських та сільських рад, які обирали виконавчі комітети − 

виконкоми.  

Згідно з другою Конституцією, яка була прийнята у 1929 р. було 

затверджено федеративний принцип побудови Радянського Союзу. У ст. 3 
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наголошувалося на тому, що Українська Соціалістична Радянська Республіка 

входить до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік як договірна 

держава і зберігає за собою право вільного виходу з Союзу [258]. Суверенітет 

Української Соціалістичної Радянської Республіки був обмежений відповідно 

до зазначених в Конституції Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

межах; поза цими межами Українська Радянська Соціалістична Республіка 

здійснює державну владу самостійно. Проте очевидною є декларативність 

даних норм, які не були реалізовані в здійсненні практичної політики. 

У 1937 р. було прийнято Конституцію Української Радянської 

Соціалістичної Республіки, в якій формально закріплювався поділ влади на три 

гілки: законодавчу, виконавчу і судову. Звісно ж, про жодну незалежність в 

законотворенні не могло бути й мови: всесоюзні закони визнавалися 

пріоритетними по відношенню до республіканських. Незважаючи на те, що 

законодавча функція за Конституцією належала парламенту (Верховній Раді 

УРСР), він так і не став незалежним органом влади, цілком підпорядковуючись 

партійній верхівці [257]. 

Остання радянська Конституція УРСР була прийнята у 1978 р. В ній 

наголошувалося на тому, що джерелом влади є народ, який здійснює 

управління через народних депутатів. У цій Конституції закріплювалася 

провідна роль Комуністичної партії, що визначає засади внутрішньої і 

зовнішньої політики [185]. 

Аналізуючи радянський період, варто зазначити, що застосуванню засобів 

законодавчої техніки приділялося досить багато уваги, тож було розроблено 

цілісну систему законодавства, яка характеризувалася чіткістю, доступністю 

мови нормативних актів та ефективним використанням юридичних 

конструкцій. Проте радянське законодавство, окрім традиційної функції 

регулювання суспільного життя, мало пропагандистський характер, 

закріплюючи і легітимуючи комуністичний устрій та владу пролетаріату. У 

післявоєнний період відбувся відчутний прогрес у ставленні до засобів 

законодавчої техніки. Це пов’язано зі зростанням інтересу до юридичної 
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термінології і, відповідно, розробкою більш-менш уніфікованого мовного 

інструментарію з метою вживання його при розробці нормативно-правових 

актів. Наслідком цього процесу стало формування окремого стилю написання 

законодавчих актів та ведення офіційної переписки – офіційно-ділового. 

Основне, що відрізняє офіційно-діловий стиль від інших – це вивіреність і 

уніфікованість формулювань та граматичних конструкцій, які покликані на 

точне розкриття змісту повідомлення.  

Тож характеризуючи цей період, можна прийти до висновку, що засоби 

законодавчої техніки мали інструментальний характер. В той час як зміст 

законодавчих актів слугував прикриттям недемократичного політичного 

режиму. Крім того, «не були вироблені уніфіковані підходи до застосування 

правил і засобів законодавчої техніки. Не сприяло формуванню стабільної 

практики застосування правил і засобів створення і систематизації законів те, 

що законодавчу діяльність здійснювали різні органи державної влади» [76, 

с. 19-20]. 

Загалом можна виокремити такі особливості становлення законодавчої 

техніки в радянський період: 

 слід відзначити загальну заідеологізованість законодавства, що 

відбивалось на його юридико-технічному оформленні в частині визнання 

Комуністичної партії Радянського Союзу в якості «керівного ядра» державних 

та громадських організацій трудящих, а згодом і керівної та направляючої сили 

радянського суспільства; використання значної кількості декларативних 

положень у змісті законодавчих актів, закріплення норм-цілей як критерію 

розбудови суспільства радянського типу; 

 характерною особливістю є посилення централізації та уніфікації 

законодавчої бази, змістом чого стало формування системи загальносоюзного 

законодавства, що становило основу для подальшого дублювання його 

положень у законодавчих базах союзних республік; 
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 слід відзначити доктринальне визнання виключно інструментальної 

ролі засобів законодавчої техніки, що характеризувались виключно як набір 

правил побудови тексту законодавчих актів; 

 практика законодавчої діяльності в радянський період як 

загальносоюзного, так і республіканського характеру (в тому числі і в межах 

УРСР) доводить виключно формальне дотримання засобів законодавчої 

техніки, водночас, спостерігається систематичне ігнорування соціально-

політичних реалій, які становлять зміст об’єктивної необхідності прийняття 

законодавчих актів, визначають їх зміст та сутність. У результаті засоби 

законодавчої техніки забезпечують формалізацію не стільки об’єктивно 

витребуваних законодавчих положень, скільки суб’єктивно зумовлених та 

ідеологічно визначених; 

 важливо наголосити і на такій особливості як декларативність 

ліберальних законодавчо закріплених положень, через відсутність законодавчо 

закріпленого механізму, економічних, політичних, соціальних та інших засобів 

втілення вказаних положень в реальне життя радянського суспільства.  

Отже, процес становлення засобів законодавчої техніки був непростим і 

включав в себе різні періоди: зачатки формування засобів законодавчої техніки 

в Київській Русі та у Великому Князівстві Литовському, розвиток засобів 

законодавчої техніки за козацької доби, становлення засобів законодавчої 

техніки за часів національно-визвольної боротьби 1917–1921 р.р. та радянський 

період розвитку засобів законодавчої техніки. Відсутність стабільної 

державності та складні історичні обставини заважали розбудові правової 

системи. Проте навіть за таких умов все ж започаткувалися традиції 

українського законотворення, що особливо помітно в період Української 

революції 1917–1921 р.р. Тоді, як і в 1991 р. можновладці зіткнулися з такими 

проблемами, як необхідність легітимації влади; неможливість одночасної зміни 

всього законодавства, яким би застарілим і неякісним воно не було; потреба у 

послідовній і якісній законотворчій роботі. І хоча нам, на жаль, не вдалося 

уникнути всіх помилок тодішніх правителів і чиновників, цей досвід безумовно 
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корисно аналізувати і донині. Адже саме тоді закладалися основи нашої 

правової системи з усіма її особливостями й недоліками. 

Теоретичний аналіз проблематики правової держави вже більше століття є 

однією з провідних тем для наукових розвідок багатьох вчених і мислителів. Не 

дарма принципи правової держави закріплені у Конституціях більшості 

демократичних країн. Не виключенням є і Україна, адже ст. 1 і ст. 8 

Конституції України [186] закріплюють Україну як правову державу, в якій 

визнається і діє принцип верховенства права. Проте важливо пам’ятати, що 

концепт правової держави, який передбачає організацію державної влади на 

основі правових законів, є своєрідним ідеалом. На жаль, практика показує, що 

формально закріпити дані принципи в основному законі ще не означає втілити 

їх в життя. Однією з основних ознак правової держави є верховенство правових 

законів для усіх без виключення громадян. І в цьому контексті дуже гостро 

актуалізується проблема якості законів, що діють в державі. Бо ж для того, щоб 

бути загальновизнаними і обов’язковими для виконання, закони повинні бути 

чітко і зрозуміло прописаними, логічно структурованими й не містити 

суперечностей.  

Історія знає різні приклади формування правових систем: і коли ідеально 

виписані закони не реалізуються через політичні причини, і коли закони 

навмисно робляться пріоритетними по відношенню до права, виправдовуючи 

цим самим тоталітарні й авторитарні режими. Проте особливо часто в 

законотворенні виникають технічні помилки, коли неуважність законодавців 

призводить до існування широкого поля для різноманітних тлумачень і 

невірного впровадження законів. В. Сирих визначає законотворчу помилку як 

відступ від вимог законодавчої техніки, логіки або граматики, що знижує якість 

закону та викликає утруднення у тлумаченні змісту його норм, перешкоджає їх 

реалізації у відповідних відносинах [308, с. 197]. Звісно, законодавчі акти 

розробляються професіоналами, проте людський фактор передбачає 

можливість допущення помилок. Однією з основних ознак законотворчої 

помилки є її ненавмисність, тобто технічність, коли законотворець допускає її 
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випадково або ж не розуміє можливих негативних наслідків її допущення. 

Якщо мова йде про навмисну шкоду впровадженню і реалізації закону, таке 

діяння не може бути кваліфіковане як помилка і за це правопорушення суб’єкт 

має понести відповідальність. Ще в ХІХ ст. відомий німецький правознавець 

Рудольф фон Ієрінг наголосив на тому, що «технічна недосконалість права не є 

лише частковою недосконалістю, так само, як і не є нехтуванням окремою 

стороною права. Технічна недосконалість є недосконалістю всього права, 

недоліком, що гальмує право і заважає йому в здійсненні всіх його цілей і 

завдань» [150, с. 332]. Тож осмислення даної проблематики призвело до 

виникнення цілої системи правил і прийомів, які називають законодавчою 

технікою.  

Стрімкий розвиток суспільно-політичного життя призводить до появи 

цілого ряду ситуацій, що потребують правового регулювання, проте реалії 

доводять, що якісний результат у правотворчості потребує часу. Крім того, 

підвищення ефективності законодавства – перманентний процес, який 

передбачає постійну наполегливу роботи задля оновлення правової системи та 

формування правової держави. Сучасність вимагає того, щоб юридично 

освіченими і грамотними були не лише законотворці, а й усі громадяни, адже 

таким чином кожен має інструмент захисту своїх прав і свобод. 

Недоліки практики застосування засобів законодавчої техніки в Україні 

сьогодні становлять важливу сферу (напрям) наукового пізнання. З моменту 

проголошення незалежності України та до сьогодні відбувається процес 

формування власного механізму здійснення законотворчої діяльності, що 

включає в себе і елемент застосування засобів законодавчої техніки. Вказаний 

процес відбувається вже досить тривалий час, однак остаточно механізм 

ефективного застосування засобів законодавчої техніки, в тому числі і на 

умовах поєднання різноманітних елементів законодавчої техніки, не 

сформований. Особливо це стає актуальним в сучасних умовах удосконалення 

Конституції України, положення якої закріплюють вихідні засади законодавчої 

діяльності. Посилює актуальність нашого наукового дослідження відсутність 
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єдиної, науково обґрунтованої та нормативно затвердженої концепції 

реформування (розвитку) законодавчої діяльності в Україні, яка б включала в 

себе і питання удосконалення застосування засобів законодавчої техніки. З 

огляду на високий ступінь актуальності тематики цього підрозділу 

дисертаційної роботи, вважаємо за доцільне продовжити наше дослідження 

традиційно з аналізу доктринальних поглядів на питання сучасних недоліків 

застосування засобів законодавчої техніки в Україні, що в подальшому 

дозволить їх узагальнити та врахувати в процесі виокремлення та 

обґрунтування шляхів удосконалення їх застосування.  

В юридичній літературі сучасні недоліки застосування засобів 

законодавчої техніки в Україні розкрито вченими досить широко. Науковцями 

зазначається про те, що сучасна законодавча діяльність в Україні має: 

непослідовний характер здійснення, що призводить до розбалансованості та 

хаотичності розвитку законодавчої бази [56, с. 23]; сповнена помилок через 

відсутність вітчизняних традицій правотворчості, в тому числі і юридико-

технічної будови законодавчих актів [213, с. 8-9]; є неузгодженою та подекуди 

суперечливою через розбалансованість повноважень суб’єкту законодавчої 

діяльності, а також через відсутність відповідних стратегій розвитку 

законодавства, що призводить до невизначеності її результатів [86, с. 171; 161, 

с. 27-29].  

Наголошується також і на тому, що дотримання вимог законодавчої 

техніки знаходиться в стані занепаду через суспільно-політичну ситуацію в 

Україні [93, с. 53-54; 352, с. 11], вони не спроможні ефективно забезпечити 

оновлення законодавчої бази та адекватно реагувати на поточні потреби 

соціуму, виявляючи об’єктивну необхідність зміни правового регулювання та 

реагуючи на неї шляхом побудови і закріплення оптимальних моделей правової 

поведінки [193, с. 89], фактично вони є такими, що не встигають за темпами 

розвитку суспільства [159, с. 19-20; 227, с. 297-299] тощо. Слід окремо 

наголосити на висновках вітчизняної дослідниці Т. В. Курась, яка одна з 

небагатьох у вітчизняній юридичній науці на теоретико-правовому рівні 
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зробила спробу визначити недоліки сучасної нормотворчої діяльності, в тому 

числі і в аспекті застосування засобів законодавчої техніки [198, с. 6-7]. В 

результаті ґрунтовного аналізу стану нормотворчої діяльності, вчена 

виокремила групи недоліків. В тому числі і тих, що стосуються недоліків 

застосування засобів законодавчої техніки в Україні, а саме: проблеми, 

спричинені неналежним нормативним регулюванням процесу створення 

нормативно-правових актів; проблеми, детерміновані низьким рівнем 

юридичної техніки нормотворчості; відсутність прозорості проектів 

нормативно-правових актів; проблеми, пов’язані з низьким рівнем професійних 

знань державних службовців і посадових осіб, відсутністю ефективного 

механізму підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації суб’єктів 

нормопроектування; вiдсутнiсть вiдповiдальностi посадових осіб за прийняття 

нормативно-правових актів, які суперечать законам та мають низьку 

ефективність [198, с. 6]. З більшістю цих проблем, що відображають недоліки 

застосування засобів законодавчої техніки, ми погоджуємось, водночас 

вважаємо, що вони не в повній мірі визначають ключові недоліки застосування 

засобів законодавчої техніки в сучасній Україні, їх доцільно було б 

структурувати та посилити обґрунтування конкретними прикладами з практики 

законотворення. 

Незважаючи на широке коло поглядів вчених, які переважно епізодично 

розкривають питання сучасних недоліків застосування засобів законодавчої 

техніки в межах відповідної проблематики, яка ними розглядається, слід 

наголосити і на наявності окремих цілісних наукових праць, в яких вченими 

досить всебічно та комплексно охарактеризовано сучасні недоліки 

застосування засобів законодавчої техніки.  

Так, на переконання Т. О. Дідича, сучасна правотворча діяльність в Україні 

зумовлена трансформаційними процесами, які відбуваються в суспільстві. Їх 

аналіз дозволив вченому в подальшому виокремити комплекс положень, які в 

тому числі відображають сучасні недоліки юридико-технічного оформлення 

актів правотворчості, а саме: питання сутності та значення правотворчості 
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перебувають в стані наукового переосмислення, що пов’язано із визначенням 

правотворчості як умови та засобу не лише оновлення законодавчої бази, але і 

як основи вироблення нормативно-правових положень націлених на 

прискорення трансформаційних перетворень державно-правових інституцій та 

сфер життєдіяльності суспільства; правотворча діяльність розвивається в 

умовах загальної політизації суспільства, що впливає на розвиток феномену 

правотворчості як засобу правового закріплення інтересів політичних сил; 

практика здійснення правотворчої діяльності супроводжується поширенням у 

ньому явища «лобізму»; інтеграційний характер розвитку України, що 

націлений на активізацію участі України в міжнародних (міждержавних) 

об’єднаннях, передбачає гармонізацію розвитку законодавчої бази України із 

розвитком міжнародного права та законодавства іноземних держав. Тому 

розвиток практики правотворчої діяльності повинен відбуватися відповідно до 

тенденцій міжнародної інтеграції України, що надасть змогу оперативно 

реагувати на інтеграційні пріоритети розвитку України [91, с. 236-237]. 

За аналогією до питання характеристики сучасних проблем правотворчої 

діяльності в Україні підійшли і інші вчені, вказуючи також і на недоліки 

застосування засобів законодавчої техніки. Зокрема, виокремлюючи шляхи 

вдосконалення правотворчої діяльності, вказується також і на сучасних 

проблемах застосування засобів законодавчої техніки, що полягають у: 

недоліках техніки дослідження різних соціальних причин, чинників, що 

обумовлюють потребу в нормативно-правовому регулюванні ринкових 

відносин законом; недосконалості механізму аналізу судової практики як 

засобу відображення недоліків правового регулювання; відсутності ефективних 

засобів виявлення і врахування інтересів соціальних та національних утворень, 

суспільних груп і суспільства, їх особливостей, звичаїв, традицій; неусталеності 

юридико-технічної практики проведення порівняльного аналізу законопроекту 

не тільки з аналогічними правилами минулих років і діючих законодавчих 

систем іноземних держав, а й з іншими регуляторами (моральними, 

звичаєвими, традиційними та ін.); недосконалості застосування засобу наукової 
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розробки концепції, на положеннях якої має засновуватись правотворча 

діяльність [283, с. 243]. 

Т. В. Росік так само у власному дисертаційному дослідженні вказує на 

існуючі недоліки застосування засобів законодавчої техніки, коріння яких 

полягає більше у доктринальній невизначеності природи, сутності, змісту, 

механізму здійснення правотворчої діяльності та застосування засобів 

законодавчої техніки. Вчена стверджує про те, що є недосконалим 

законодавство в сфері правотворчості; невизначеним правотворчий статус 

органів судової влади; офіційне визнання прецедентів Європейського Суду з 

прав людини тощо [290, с. 177-178]. В країнах пострадянського простору 

сучасні недоліки застосування засобів законодавчої техніки мають подібний 

характер до вітчизняних. Тому в зарубіжній юридичній науці наголошується на 

недоліках застосування засобів законодавчої техніки, які є також характерними 

і для України. Крізь призму наукового дослідження проблем забезпечення 

правотворчої діяльності вченими вказується, насамперед, на відсутності такого 

необхідного і важливого елементу як система ціннісних орієнтирів, котрі на тлі 

пострадянського періоду становлення механізму правотворчості особливо 

актуалізується через відсутність нових ідеологічних засад, невизначеність 

перспектив розвитку суспільства, основних шляхів розбудови правової держави 

[266, с. 137-138]. Саме ціннісні орієнтири мають становити основу юридико-

технічної формалізації права, що зводиться сьогодні виключно до певних 

алгоритмів, а її основою має біти інтелектуальна діяльність по наповненню 

права його змістом. 

Так само через аналіз недоліків сучасного стану застосування засобів 

законодавчої техніки розкриває проблеми якості законодавства 

В. М. Корельський. Вчений зазначає про те, що в сучасних умовах 

законодавство – це віддзеркалення основних проблем функціонування 

суспільства. Відповідно застосування законодавчої техніки в цілому має 

відбуватись крізь призму виявлення, аналізу, формування шляхів подолання 

вказаних проблем. Таким чином правотворча діяльність має бути націлена на 
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застосування засобів законодавчої техніки таким чином, щоб забезпечити 

вирішення питань транснаціонального, планетарного характеру. В якості 

прикладу вчений називає такі питання як охорона навколишнього природного 

середовища, встановлення та забезпечення в подальшому світового порядку. До 

цього переліку можливо віднести і уніфікацію права та охорону прав і свобод 

людини тощо [315, с. 333-336]. Водночас, вказані питання не є виключними. На 

нашу думку, не можливо зводити правотворчу діяльність та характеристику її 

сучасного стану виключно до проблем застосування засобів законодавчої 

техніки, в тому числі і в аспекті вирішення питання транснаціонального 

характеру. Потрібно значно ширше розглядати питання сучасних недоліків 

правотворчої діяльності, в тому числі і крізь призму застосування засобів 

законодавчої техніки як засобу розвитку пріоритетних напрямів 

функціонування тих або інших сфер життєдіяльності суспільства, їх 

закріплення, протидії появі негативних факторів суспільного життя тощо. Так 

само звертається увага вченими і на те, що сучасні недоліки застосування 

засобів законодавчої техніки зводяться до превалювання об’єктивних або 

суб’єктивних факторів, які беруться за основу створення актів правотворчості. 

У випадку домінування перших – засоби законодавчої техніки виступають 

засобами забезпечення прогресивних основ розвитку суспільства, а у випадку 

домінування суб’єктивних факторів – мова іде про регресивний характер 

розвитку суспільства, відповідно і засоби законодавчої техніки стають 

інструментами реалізації інтересів окремих суб’єктів або певних соціальних 

угруповувань [344, с. 229]. Вказане вище притаманне і вітчизняній системі 

правотворчої діяльності, практиці застосування засобів законодавчої техніки, 

особливо актуальними є ідеї про відсутність ціннісних орієнтирів здійснення 

правотворчої діяльності, досить часто в правотворчій діяльності ігноруються 

нагальні потреби економічного, політичного, соціального стану, які 

підміняються другорядними потребами, що становлять правотворчу мету 

(наприклад, прийняття законодавчих актів, які стосуються закріплення 

декларацій, заяв, в той час, коли питання поточної економічної та політичної 
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кризи в суспільстві залишаються без належної уваги зі сторони суб’єктів 

правотворчості). Окремо слід наголосити і на фактах необґрунтовано 

визначального впливу суб’єктивних факторів на правотворчу діяльність, 

особливо в питаннях закріплення пільг та інших преференцій для окремих 

суб’єктів господарювання.  

Р. Т. Мухаєв взагалі прийшов до висновку про те, що сучасні недоліки 

застосування юридичної техніки в цілому слід розглядати крізь призму 

результату такого застосування. Відповідно тоді можливо відповісти на 

питання: чи є правотворча діяльність засобом застосування засобів юридичної 

техніки та універсалізації важливих для суспільства, держави і громадян 

моделей взаємодії між суб’єктами, що можуть призвести до певних результатів, 

оскільки саму правотворчу діяльність, яка здійснюється за допомогою засобів 

юридичної техніки, слід розглядати як реакцію держави на злободенну 

проблему, виявлену необхідність [230, с. 317]. Теж саме відзначає і 

Г. А. Василевич, вказуючи на те, що виключно результат правотворчої 

діяльності є критерієм оцінки якості та ефективності стану здійснення вказаної 

діяльності, а також відповідності правотворчих актів вимогам юридичної 

техніки [44, с. 7]. І такий підхід є цілком виправданим як з наукової, так і з 

практичної точок зору, оскільки саме результат правотворчої діяльності та дії 

правотворчих актів є основним і чи не єдиним критерієм визначення юридико-

технічної якості актів, системності правотворчої діяльності та взамозв’язку між 

її різновидами. 

Законодавчу техніку можна розглядати через призму вимог законодавчої 

стилістики і особливостей юридичної термінології. Основною метою 

застосування законодавчої техніки, в тому числі і її засобів є максимізація 

зрозумілості, чіткості та повноти законодавства. Враховуючи наведену 

інформацію, існує необхідність визначення основних узагальнених вимог 

законодавчої техніки та їх характеристики крізь призму недоліків застосування 

засобів законодавчої техніки. В подальшому це дозволить узагальнити недоліки 

застосування засобів законодавчої техніки, в тому числі врахувати їх 
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практичний прояв через приклади порушень їх застосування. Тож до основних 

вимог законодавчої техніки можна віднести: логічну послідовність викладення 

правових норм; узгодженість норм закону; лаконічність і зрозумілість 

викладених норм; використання загальноприйнятої юридичної термінології; 

всебічність розкриття регульованої сфери. 

Крім того, важливими вимогами, яким має відповідати законодавча техніка 

є скорочення нормативних актів, які регулюють одну й ту саму сферу (бо ж 

кожна людина має чітко розуміти, якими законами регулюється сфера, що її 

цікавить і мати можливість легко знайти потрібну норму, при цьому 

зрозумівши її навіть без спеціалізованої юридичної освіти); наявність в акті 

правових засобів, що забезпечують його дотримання та санкцій за його 

невиконання; визначення спеціальної термінології, що міститься в тексті 

законодавчого акта та систематизованість правового поля в цілому. Саме на 

останній вимозі детально наголошує Л. Добробог, зазначаючи, що: 

«актуальність систематизації зумовлюється змістом права, найважливішою 

формою якого є нормативно-правовий акт. Так, однією із ознак права є 

системність. Системність позитивного права полягає в тому, що право – це не 

просто сукупність принципів і норм, а їх система, де всі елементи 

взаємопов’язані та узгоджені. Норми права у своїй сукупності утворюють 

системи різних порядків: інститути, підгалузі та галузі права, що в свою чергу є 

складовими системи права» [95, с. 6]. На особливому значенні юридичної мови 

для написання законодавчих актів наголошують багато вчених. Зокрема, А. 

Мельник вважає, що «серед основних вимог до якості закону важливе місце 

посідають ті, що стосуються саме його мови. Так, закони, що фіксують права 

людини, установлюють відповідальність за правопорушення, у жодному разі не 

мають бути неякісними. Точність, чіткість формулювань, правильність мови 

закону є необхідними передумовами правильності його розуміння та, 

відповідно, застосування» [221, c. 369]. У той же час мовні помилки 

спричиняють плутанину в застосуванні положень закону і можуть тягнути за 

собою його порушення. Незрозумілість та нечіткість закону змушує звертатися 
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до судової гілки влади, що потенційно породжує можливість для махінацій та 

зрощення функцій двох незалежних «гілок» влади. 

Для поглиблення розуміння значимості застосування засобів законодавчої 

техніки в Україні, необхідно зазначити про принципи, на яких вони мають 

ґрунтуватися. У статті «Принципи юридичної (законодавчої) техніки та їх роль 

і значення в законопроектній діяльності» Р. Чорнолуцький виокремив наступні 

принципи застосування засобів законодавчої техніки: принцип верховенства 

права; принцип системності; принцип комплексності; принцип науковості; 

принцип логічності; принцип доцільності; принцип демократизму; принцип 

гуманізму; принцип оптимального збалансування дозволу, заборони та 

зобов’язання; принцип незалежності суб’єктів проведення правової експертизи 

проектів законів [350, c. 86]. Відсутність їх правової регламентації в Україні є 

суттєвим недоліком їх належного застосування, оскільки призводить до 

розпорошеності в діяльності суб’єктів законопроектування та законодавчої 

діяльності, невизначеності у змісті законопроектування, безвідповідальності 

вказаних суб’єктів за якість та ефективність своєї роботи.  

Безумовно, високий рівень застосування засобів законодавчої техніки 

напряму пов’язаний з ефективністю впровадження та дії законодавства в 

цілому. Якщо закони якісно виписані, враховують специфіку суспільно-

політичних та соціально-економічних реалій, відповідають запитам соціуму, то 

й процес їх імплементації стає значно простішим. Тож шлях до верховенства 

закону в державі неможливий без вдосконалення та посилення ролі засобів 

законодавчої техніки. 

Процес побудови вітчизняної правової системи не був гладким і, 

незважаючи на формальне дотримання наведених принципів, якість прийнятих 

законодавчих актів була далекою від ідеалу. Тож, комплексно проаналізувавши 

існуючі наукові підходи, серед недоліків застосування засобів законодавчої 

техніки можна відмітити наступні: 

1) складні історичні обставини, коли здобуття незалежності призвело до 

одночасного застаріння всієї діючої законодавчої бази;  
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2) відсутність незалежного кваліфікованого державного апарату; 

3)  несформованість традицій розробки й застосування україномовної 

юридичної термінології; 

4) відсутність усталених традицій застосування засобів законодавчої 

техніки; 

5) поширеність практики прийняття законодавчих актів, що базуються 

не на загальнонаціональних, а на вузькокорпоративних інтересах; 

6) недосконалість функціонування судової гілки влади в контексті 

виконання функції тлумачення законодавства. 

Для подолання цих недоліків та уніфікації правил законодавчої техніки 

Головним юридичним управлінням Апарату були розроблені методичні 

рекомендації щодо оформлення проектів законів та основних вимог 

законодавчої техніки. В даному посібнику законодавча техніка визначається як 

система усталених теоретико-прикладних правил, вироблених на підставі 

багаторічної практики законотворчості, якими окреслено засоби і методи 

розробки та написання проектів законів, що забезпечують точну й повну 

відповідність положень, що викладаються, їх змісту і призначенню, вичерпний 

обсяг правового регулювання, ясність та доступність правового матеріалу 

тощо. Відповідно, її елементами є: методологія складання законопроекту; 

визначення структури закону, адекватної його змісту; правила і засоби 

викладення нормативних положень законопроекту; мова і термінологія 

законопроекту; правила внесення змін до закону [262]. 

Законопроекти повинні відповідати Регламенту Верховної Ради України 

[130] та бути націленими на регламентацію суспільних відносин конкретної 

сфери, визначену основним законом України і є предметом регулювання 

закону. Відповідно до ст. 92 Конституції України виключно законами України 

регулюється ряд сфер, серед яких права і свободи людини і громадянина; 

основні обов’язки громадянина; громадянство, правосуб’єктність громадян, 

статус іноземців та осіб без громадянства; права корінних народів і 

національних меншин; порядок застосування мов; правовий режим власності; 
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засади регулювання демографічних та міграційних процесів; засади утворення і 

діяльності політичних партій, інших об’єднань громадян, засобів масової 

інформації; організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної 

служби; територіальний устрій України; судоустрій, судочинство, статус 

суддів; організація і порядок проведення виборів і референдумів; організація і 

порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів 

України; засади цивільно-правової відповідальності та інші [186].  

В рамках законодавчого процесу особливо важливим є етап підготовки 

якісних законопроектів. Законопроект має відповідати ряду стилістичних 

вимог: бути чітко і послідовно виписаним; доступним для розуміння, мати 

уніфіковану і зрозумілу термінологію; мати єдиний стиль. 

Незважаючи на те, що структура законопроекту в першу чергу залежить 

від його мети і змісту, вона має відповідати вимогам законодавчої техніки. Тож 

спробуємо критично проаналізувати складові законопроектів на предмет 

існуючих недоліків, що допускаються в сучасній законодавчій практиці 

України. 

1. Назва законопроекту. Вона має відображати основну сутність 

законодавчого акта та характеризувати предмет правового регулювання. Серед 

основних вимог до назви законопроекту можна виокремити максимальну 

інформативність, чіткість та лаконічність. В історії українського 

парламентаризму відомі випадки, коли ігнорування дотримання засобів 

законодавчої техніки призводило до невідповідності назви і змісту 

законопроекту, що обурювало громадськість. Наприклад, у 2011 р. громадські 

активісти направили відкрите звернення до тодішнього голови Верховної Ради 

України та голови Комітету з питань свободи слова та інформації з вимогою не 

розглядати у другому читанні законопроект № 6342 «Про внесення змін до 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо приведення у 

відповідність із вимогами Європейської Конвенції про транскордонне 

телебачення до програмної концепції мовлення)» [270]. На думку активістів, 

назва законопроекту не тільки не розкриває його суть, а й містить неправдиву 
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інформацію. «Європейська конвенція про транскордонне телебачення» не 

забороняє встановлення квот на національний музичний продукт у телеефірі, не 

кажучи вже про радіоефір, якого конвенція взагалі не стосується. Спроба 

протиставити українську музику європейській і твердження про нібито низьку 

якість українського  музичного продукту не витримують критики й межують із 

відвертим українофобством [48]. Це є прикладом зловживання правом 

законодавчої ініціативи з політичних чи інших мотивів, де інструментом в тому 

числі стали і засоби законодавчої техніки в частині формулювання назви 

законодавчого акта. Однак, вказані засоби використані не з метою 

конкретизації предмету регулювання положеннями вказаного акта, а з метою 

приховання справжньої мети законопроекту, створення хибного уявлення про 

нього як про законопроект, що націлений на приведення законодавства України 

про телебачення і радіомовлення у відповідність із вимогами Європейської 

Конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення.  

2. Преамбула є відносно самостійною частиною законопроекту. В ній 

розкриваються мета та задачі законопроекту, і, за необхідності, описується 

історичний, політичний або соціальний контекст. Преамбула фактично є 

ввідною частину законопроекту та не містить нормативних приписів та 

офіційних дефініцій. В той же час важливо, щоб преамбула законопроекту 

відповідала вимогам законодавчої техніки та не вступала у протиріччя з 

основною частиною і містила чітко визначені юридичні терміни. Використання 

непрофесійної мови замість мови права може призвести до ряду колізій. 

Наприклад, одним з зауважень Асоціації українських банків до законопроекту 

№ 7336 «Про охоронну діяльність» було використаний у преамбулі термін 

«особливий вид підприємницької діяльності», якого на той час не існувало в 

чинному законодавстві України [259]. 

3. Основна частина законопроекту. В залежності від змісту та обсягу 

законопроекту, він розподіляється на розділи, глави, статті (що, містять 

частини, які, в свою чергу, поділяються на пункти та абзаци). Всі складові 

частини законопроекту мають бути чіткими й лаконічними за змістом, 
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послідовно викладеними та всебічно врегульовувати відповідну сферу. Великі 

за обсягом закони поділяють на розділи. Розділи зазвичай позначаються 

римською нумерацією та містять назву, що розкриває його зміст. Розділи 

поділяються на глави, що позначаються відповідним терміном, нумеруються за 

допомогою арабських цифр та містять назву. Глави ж складаються зі статей, в 

яких вже безпосередньо закріплюються правові норми. Якщо стаття містить 

декілька норм права, вона поділяється на частині, що позначається арабською 

цифрою з крапкою справа. Частини статей за необхідності конкретизуються в 

пунктах, позначені арабською цифрою з дужкою справа. Якщо виникає 

необхідність перерахування в межах пункту, він розподіляється на підпункти, 

позначені з нового абзацу маленькими літерами з дужками справа.  Як показує 

практика законодавчої діяльності в Україні основна частина законодавчих актів 

має не уніфікований характер, структурні елементи формулюються по-різному, 

що шкодить тлумаченню норм права, які ними закріплені, підвищує ризик 

неоднозначності їх застосування. Наприклад, Кримінальний кодекс України 

складається із загальної та особливої частин [196], Земельний кодекс України 

складається з розділів, де перший розділ сформульований як «загальна 

частина» [147], а  Водний кодекс України, Кодекс торговельного мореплавства 

України, Господарський процесуальний кодекс України, Митний кодекс 

України, Податковий кодекс України містить окремий розділ, який має назву 

«Загальні положення» [50; 57; 179; 222; 250]. Кодекс законів про працю 

України та Бюджетний кодекс України на розділи не поділяються, а 

структуруються на глави, одна з яких закріплює загальні положення [43; 178]. 

Неоднозначною є структуризація й інших законодавчих актів. Наприклад, 

Закон України «Про вищу освіту» [110] поділяється на розділи, які в свою чергу 

структуровані на статті, частини та пункти. Тоді як Закон України «Про 

колективні договори і угоди» [121] на розділи не поділяється, а одразу 

структурується на статті та частини, при чому статті і частини статей не мають 

поділу на пункти.  
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Теж саме стосується і недоліків змістового наповнення законодавчих актів, 

мовленнєвого виразу правових положень, їх граматичного, пунктуаційного та 

стилістичного формулювання.  

У вітчизняній науковій літературі провідною є думка щодо необхідності 

уніфікації стилістичних особливостей оформлення законопроектів. Крім того, 

деякі вчені наголошують на тому, що наведена структура є недосконалою і 

потребує покращення. Наприклад, існує думка щодо недоцільності 

виокремлення абзаців, оскільки вкрай складно розрізнити призначення абзаців 

та пунктів частин законів, то варто звести до мінімуму застосування абзаців у 

практиці законопроектування. Такий підхід пояснюється тим, що абзаци не 

нумеруються і це викликає складнощі при застосуванні законів, особливо коли 

кількість абзаців є багаточисельною [82]. 

В межах основної частини законопроекту спочатку розкриваються загальні 

положення, даються визначення основних термінів та визначаються суб’єкти, 

на яких поширюється дія відповідних норм. І лише після цього викладаються 

безпосередньо норми права, правила поведінки. Крім цього, основна частина 

законопроекту за необхідності містить санкційні приписи, тобто розглядає 

відповідальність за недотримання відповідних правових норм, визначених в 

даному законодавчому акті. 

4.  Прикінцеві та перехідні положення законопроекту. У прикінцевих 

положеннях зазначається інформація щодо вступу Закону в силу (термін 

набрання чинності), а також вказуються законодавчі акти, що втрачають 

чинність і ті, що зазнають змін. Крім цього, якщо є така потреба, в тексті 

міститься інформація про підготовку нормативних актів, які необхідні для 

реалізації правових норм, що містяться в законі. Перехідні положення 

регламентують правовідносини до моменту набрання чинності закону та носять 

тимчасовий характер. Вони неодмінно мають узгоджуватися зі змістом 

законопроекту в цілому, та з його прикінцевими положеннями зокрема. 

Зазвичай прикінцеві та перехідні положення виокремлюються в окремі розділи. 

У зв’язку із відсутністю правового забезпечення формулювання перехідних і 
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прикінцевих положень законодавчих актів в Україні, використання вказаного 

засобу законодавчої техніки засновується на положеннях правової доктрини та 

залишається на розсуд суб’єктів, які здійснюють розробку відповідного 

законопроекту та/або його розгляд і прийняття. Практика законодавчої 

діяльності в Україні доводить, що використання засобу формулювання 

перехідних і прикінцевих положень законодавчих актів є досить неусталеним та 

неоднозначним. Наприклад, є законодавчі акти, які взагалі не містять 

перехідних і прикінцевих положень [126; 115; 122; 127; 111; 113], що негативно 

відобразилось на практиці їх дії. Також є законодавчі акти, в яких прикінцеві і 

перехідні положення викладені неповно, з помилками або не відповідають 

об’єктивним потребам введення в дію відповідного законодавчого акта. 

Наприклад, в законодавчої діяльності України досить поширеною є практика 

закріплення в прикінцевих і перехідних положеннях законодавчих актів 

розпорядчих приписів щодо надання доручення Кабінету Міністрів України 

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо 

приведення законів України у відповідність з прийнятим законодавчим актом 

[125; 116; 129], або надання доручення щодо приведення своїх підзаконних 

нормативно-правових актів у відповідність із положеннями прийнятого 

законодавчого акта [120], або забезпечити перегляд і скасування органами 

виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать 

прийнятому законодавчому акту, та забезпечити прийняття нормативно-

правових актів, необхідних для реалізації прийнятого законодавчого акта [131]. 

Для цього надається строк, як правило, в 6 місяців [123; 133; 117] або у 3 місці 

[109; 132], при чому незрозуміло, з яких міркувань виходить законодавець, 

встановлюючи такі строки. На нашу думку, така практика законодавчої 

діяльності є негативною, навіть шкідливою, оскільки законодавчий акт, який 

набрав чинності, містить положення, які мають колізійний характер, через 

своєчасне не внесення змін і доповнень до інших законодавчих актів, з метою 

приведення їх у відповідність до положень нового законодавчого акта. Так само 

залишається високий ризик створення так званих «недіючих» положень 
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законодавчого акта, через відсутність відповідних підзаконних нормативно-

правових актів, які мають бути розроблені і прийняті на виконання його 

положень. Слід також зазначити, що Кабінет Міністрів України не завжди 

вкладається у встановлений строк щодо підготовки законопроектів з метою 

приведення у відповідність чинних законодавчих актів положенням нового 

законодавчого акта, а також прийняття підзаконних нормативно-правових актів 

на виконання положень новоприйнятого законодавчого акта. Вважаємо за 

доцільне удосконалити правове забезпечення використання засобів 

законодавчої техніки в частині формулювання прикінцевих та перехідних 

положень законодавчого акта, в тому числі і що стосується підготовки 

законопроектів та проектів підзаконних нормативно-правових актів у зв’язку з 

прийняттям нового законодавчого акта. Ця робота має проводитись одночасно. 

З поданням на розгляд до парламенту законопроекту мають подаватись і 

законопроекти, якими вносяться зміни і доповнення до інших законодавчих 

актів у зв’язку з можливим прийняттям основного законодавчого акта, а також 

має подаватись звіт про підготовку проектів підзаконних нормативно-правових 

актів, які мають бути прийняті на виконання положень закону, проект якого 

подається до Верховної Ради України. Окрім того вважаємо за доцільне 

закріпити положення в Регламенті Верховної Ради України, а також в 

регламентних нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України, 

міністерств, відомств, Типовому регламенті місцевих державних адміністрацій 

про одномоментне набуття чинності законодавчими актами і підзаконними 

актами, які взаємопов’язані між собою. Їх підготовка так само має 

здійснюватись синхронно на засадах координації діяльності суб’єктів 

нормопроектування та правотворчої діяльності. Неуважність до формулювання 

прикінцевих і перехідних положень може призвести до неможливості реалізації 

закону чи до неправильного його впровадження в життя.  

5. Додатки до законопроектів. Якщо певні положення неможливо 

викласти у формі текстової статті, для вираження цієї інформації 
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використовуються додатки. Наприклад, додатки є невід’ємною частиною 

бюджетних законопроектів.  

Крім важливості дотримання структурних особливостей законопроекту, не 

менш важливим є і адекватне використання термінології, яка б виключила 

двоякість тлумачення юридичних текстів. Наприклад, нещодавно в суспільстві 

виникла жвава дискусія щодо положень прийнятого Закону України «Про 

освіту» [124]. У ч. 4 ст. 7 вказано, що у закладах освіти відповідно до освітньої 

програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше 

мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами 

Європейського Союзу. Якщо проаналізувати цю статтю на відповідність її 

викладення засобам законодавчої техніки, можна зробити висновок щодо її 

юридико-технічну недосконалість. У цій частині статті не уточнено, що означає 

«декілька дисциплін» – це, в тому числі, і всі дисципліни, чи не більше 

половини? і т.п. Як показує практика діяльності закладів освіти в Україні, 

сьогодні в нашій державі успішно діють іноземні програми, що передбачають 

викладання більшості чи навіть всіх дисциплін іноземними мовами та 

спеціальні освітні програми для іноземців. Викликає зауваження і законодавче 

формулювання «…англійською мовою, іншими офіційними мовами 

Європейського Союзу», що викладено через «кому», оскільки англійська мова 

також входить до переліку офіційних мов Європейського Союзу.  

Слід відзначити, що в процесі розбудови власної правової системи 

вітчизняні законотворці зіткнулися з цілим рядом недоліків, пов’язаних з 

застосуванням засобів законодавчої техніки. Це і складні історичні обставини, 

адже Україна стала правонаступницею радянської правової системи; і 

відсутність незалежного кваліфікованого державного апарату; і недостатній 

рівень розробки україномовної юридичної термінології. Крім цього, закони 

подекуди приймалися не у відповідності до вимог часу, а на догоду бізнес-

інтересів окремих можновладців. Проте, безумовно, є і позитивні зрушення, бо 

ж весь цей час українські правознавці активно досліджують весь спектр 

проблематики застосування законодавчої техніки – як міжнародний досвід, так 
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і українські реалії. Тож наявність професійного експертного середовища, 

готового до дискусій – це відповідь громадянського суспільства на вимоги часу. 

І саме співпраця громадянського суспільства з державним апаратом є важливою 

передумовою успішності на шляху вдосконалення засобів законодавчої техніки 

в законодавчій практиці України.  

 

 

3.2 Шляхи вдосконалення застосування засобів законодавчої техніки в 

законотворчій практиці сучасної України 

 

Важливим елементом будь-якого наукового дослідження є його практична 

складова, що передбачає вироблення та обґрунтування системи положень, які 

стосуватимуться питання удосконалення функціонування досліджуваного 

явища чи процесу. Питання застосування засобів законодавчої техніки не є 

виключенням, тим більше, що їх роль у забезпеченні досконалості положень 

законодавчих актів та забезпеченні ефективності їх подальшої дії зростає через 

збільшення обсягів законодавчої діяльності в Україні, актуалізації подолання 

недоліків юридико-технічної будови чинних законодавчих актів України, 

посилення системності та збалансованості вітчизняного законодавства. 

Посилює актуальність наукового дослідження шляхів вдосконалення 

застосування засобів законодавчої техніки в законодавчій практиці сучасної 

України існуючий стан законодавчої практики, що пов’язаний з посиленням 

впливу факторів об’єктивного і суб’єктивного характеру, від яких 

безпосередньо або опосередковано залежить рівень юридико-технічної будови 

актів законодавства. Вказане підтверджується і поглядами вчених про значення 

практики застосування засобів і способів юридичної техніки в цілому. 

Г. Б. Поліщук, досліджуючи теоретико-правові та практичні аспекти 

кодифікаційної техніки, вказує на те, що «оскільки юридична техніка має не 

лише теоретичне, а й практичне значення, важливо встановити особливості 

вдосконалення її застосування як важливої умови модернізації законодавчої 
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бази України в цілому» [253, с. 156]. Важливість практичної складової 

застосування засобів законодавчої техніки полягає в тому, що законодавча 

діяльність в цілому – це насамперед проблема практики функціонування 

уповноважених суб’єктів. Доцільність наукового дослідження шляхів 

удосконалення застосування засобів законодавчої техніки доводиться 

необхідністю забезпечення системності, комплексності, своєчасності та 

збалансованості здійснення законодавчої діяльності. В цьому плані слід 

підтримати думку Ю. В. Корольової, яка наголошує на тому, що наукове 

дослідження практичної складової функціонування джерел права 

безпосередньо залежить від наукової розробки проблем удосконалення 

правотворчої діяльності різноманітних суб’єктів, що наділені правом створення 

норм права (в тому числі і удосконалення юридико-технічного забезпечення 

законодавчої діяльності. – Прим. авт.). Вчена наголошує на тому, що наукове 

вивчення джерел права як елементу правоутворення і правотворчості «матиме 

важливе практичне значення, що пояснюється особливостями поточних 

процесів творення права, ролі джерел права, їх співвідношенням в сучасних 

умовах розвитку правового регулювання, необхідністю підвищення якості 

правових норм, посилення їх дієвості. Наукове пізнання вказаних питань 

сприятиме виробленню та науковому обґрунтуванню положень, які можуть 

стосуватися питань вдосконалення системності джерел права як фактору 

сучасного розвитку права, основу якого складає законодавча техніка [189, 

с. 137-138]. Важливість наукового дослідження шляхів вдосконалення 

застосування засобів законодавчої техніки в законодавчій практиці сучасної 

України підкреслюється і іншими вченими, які досліджують дотичні проблеми 

правотворчості та правотворчої діяльності в цілому. Ними наголошується на 

перспективності розвитку законодавчої діяльності як її невід’ємної властивості, 

що відображає відповідні якісні зміни процесу і змісту творення права, техніки 

формулювання законодавчих актів, що відбувається в темпоральних межах та 

характеризує законодавчу діяльність як явище, що має динаміку розвитку. 

Ключовим аспектом перспектив розвитку законодавчої діяльності є 
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проблематика шляхів удосконалення застосування засобів законодавчої 

техніки, що заснована на суб’єктному аспекті законотворення та його 

властивості (здатності) до покращення [94, с. 442]. Так само підкреслює 

актуальність дослідження питань удосконалення правотворчої діяльності крізь 

призму удосконалення застосування засобів юридичної техніки і С. С. Слинько, 

вважаючи, що питання реалізації правотворчої політики та питання правового 

забезпечення правотворчої політики в України, є такими, що мають 

досліджуватись крізь призму вдосконалення законодавчої діяльності та техніки 

формулювання законодавчих актів [300, с. 160]. Т. В. Росік, продовжуючи 

вказану думку, зазначає про те, що доктринальна розробка практики 

застосування правил законодавчої техніки в законодавчої діяльності є основою 

для удосконалення впливу судової практики на оперативність та своєчасність 

законодавчої діяльності, якість законодавчих актів [290, с. 174].  

Слід погодитись і з думкою О. Ф. Скакун в тому, що сьогодні вкрай 

необхідним є комплексний, науковий підхід до недоліків юридико-технічного 

забезпечення законодавчої діяльності в Україні. Це пояснюється недоліками 

радянської ідеології, яка визнавала правотворчу діяльність як похідну від 

радянської держави, котра забезпечує насамперед її інтереси, а також 

характеризували юридичну техніку виключно у вузькому розумінні як 

комплекс інструментів формулювання актів законодавства [299, с. 196-198]. 

Відзначаючи високий ступінь актуальності наукового дослідження 

питань вдосконалення застосування засобів законодавчої техніки в Україні, 

підтримуючи погляди вчених щодо стану законодавчої діяльності в Україні, в 

тому числі і в частині його юридико-технічної будови, вважаємо за доцільне у 

цьому підрозділі дисертації:  

 по-перше, на підставі аналізу доктринальних підходів до розуміння 

стану юридико-технічної викладення законодавчих актів в Україні, встановити 

та розкрити зміст факторів, що впливають на застосування засобів законодавчої 

техніки в сучасній практиці законодавчої діяльності України; 
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 по-друге, на підставі встановлених та проаналізованих у 

попередньому розділі недоліків застосування засобів законодавчої техніки в 

Україні, та з врахуванням факторів, що впливають на застосування засобів 

законодавчої техніки в Україні, визначити та охарактеризувати шляхи 

вдосконалення застосування засобів законодавчої техніки в сучасній 

законодавчій практиці України. 

Застосування засобів законодавчої техніки не можна визначати як 

виключно технічний інструментальний процес, оскільки таке застосування 

відбувається в межах відповідної юридичної практичної діяльності як різновиду 

соціальної діяльності. Відповідно на неї впливають різноманітні фактори, що 

визначають зміст, порядок, результат застосування засобів законодавчої 

техніки. З методологічної та практичної точок зору уявляється неможливим 

визначити та охарактеризувати шляхи удосконалення застосування засобів 

законодавчої техніки в сучасній законодавчій практиці України без 

попереднього аналізу та подальшого врахування факторів, що впливають на 

таке застосування. Це пояснюється не лише правовим характером законодавчої 

діяльності, а в цілому її соціальною обумовленістю, що підтверджує вплив на 

неї різноманітних факторів життєдіяльності суспільства.  

Не заперечуючи в цілому високого ступеня актуальності наукової 

розробки практичних питань удосконалення застосування засобів законодавчої 

техніки в сучасній практиці Україні, вважаємо, що перш за все потребують 

наукового дослідження питання існуючих факторів, які впливають на практику 

застосування засобів законодавчої техніки в Україні. Це дозволить сформувати 

методологічну площину для подальшого вироблення і обґрунтування 

конкретних практичних пропозицій удосконалення такого застосування засобів 

законодавчої техніки в законодавчій практиці сучасної України. 

Ключовим фактором, що впливає на застосування засобів законодавчої 

техніки в Україні є стан якості законодавства, його положень, форм виразу, 

структурної будови законодавчих актів тощо. Насамперед мова іде про 

невідповідність рівня розвитку законодавства об’єктивним потребам 
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суспільства, його застарілість (наприклад, в Україні залишаються чинними 

значна частина законодавчих актів, прийнятих ще за часів існування СРСР та 

УРСР – Житловий кодекс України, Кодекс законів про працю України, Кодекс 

про адміністративні правопорушення України, Закон УРСР «Про 

пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в 

народному господарстві» від 17.10.1990 р. № 400-XII; Закон УРСР «Про 

економічну самостійність Української РСР» від 03.08.1990 р. № 142-XII; Закон 

УРСР «Про Державний план економічного і соціального розвитку Української 

РСР на 1986-1990 роки» від 12.07.1986 р. № 2515-XI; Закон УРСР «Про вибори 

до місцевих Рад народних депутатів Української РСР» від 27.06.1979 р. № 4830-

IX [106, 178; 180; 136; 137; 138; 139] та інші, функціонують законодавчі акти, в 

які вносились зміни і доповнення більше, ніж 20-30 раз – Закони України 

«Про нотаріат» від 02.09.1993 р.  № 3425-XII;  «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. 

№ 898-IV; «Про заставу» від 02.10.1992 р. № 2654-XII; «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. 

№ 1952-IV; «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р.  

№ 1861-VI [134; 118; 119; 114; 130] тощо. Такий стан розвитку законодавчої 

бази України, що пов’язаний із глибокою розбіжністю між рівнем розвитку 

законодавства та об’єктивними потребами життєдіяльності суспільства, 

застарілістю законодавства, високим рівнем колізійності його положень та їх 

змінюваністю доводить той факт, що практика застосування засобів 

законодавчої техніки є неусталеною, відбувається під впливом так званого 

процесу «переживаючої дії» законодавчих актів, прийнятих суб’єктами 

державної влади СРСР та УРСР. Ухвалення Верховною Радою України 

Постанови «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів 

законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ [255] та Закону 

України «Про правонаступництво України» від 12.09.1991 р. № 1543-ХІІ [128] 

фактично створили ситуацію, коли в Україні одночасно функціонують 

законодавчі акти радянського загальносоюзного законодавства, законодавчі 

акти республіканського законодавства (Верховної Ради Української РСР), а 



166 
 

також законодавчі акти, прийняті Верховною Радою України за часів 

незалежності України. Слід відзначити, що їх юридико-технічна будова 

переважно є відмінною, особливо в частині форми законодавчого акта, стилю 

викладення, мови викладу (сьогодні зберігають в Україні чинність окремі 

законодавчі акти, зміст яких викладено російською мовою), єдиної структури 

законодавчого акта, реквізитів, що містять законодавчі акти тощо. Така 

ситуація негативно впливає на якість законодавства України в цілому, суттєво 

знижує рівень його системності, нормативності, формальної визначеності, 

єдиного стилю викладення правових положень. Наслідком цього є 

неоднозначне тлумачення положень таких законодавчих актів, відмінною є 

практика їх застосування, в цілому ускладненими є реалізація положень 

законодавчих актів, сприйняття суб’єктами права їх змісту та сутності тощо. Як 

показує історія законопроектної діяльності в Україні, вже було ініційовано 

повне скасування законодавчих актів органів державної влади СРСР, 

розроблено та внесено на розгляд відповідний пакет законопроектної 

документації [269], однак реалізовані ці законодавчі наміри не були. 

Пояснюється це насамперед тим, що питання відмови від законодавства СРСР 

та УРСР в сучасній Україні знаходиться не стільки в правовій площині, скільки 

в політичній та потребує відповідної так званої «політичної волі». Хоча з 

юридичної точки зору, функціонування в одній державі законодавчих актів 

СРСР, УРСР та законодавчих актів, прийнятих Верховною Радою України за 

період незалежності України (з 1991 року і донині) є суттєвим недоліком 

законодавства та всієї правової системи України. На нашу думку, скасування 

законодавчих актів органів влади СРСР та УРСР, а також і всіх інших 

нормативно-правових актів в Україні є необхідним кроком, в тому числі і з 

точки зору удосконалення юридико-технічної будови законодавчих актів, 

формування вітчизняних традицій законотворення, недопущення не 

уніфікованості застосування засобів законодавчої техніки, забезпечення 

системності, формальної визначеності та нормативності законодавчих актів. 

Однак, таке скасування має супроводжуватись і прийняттям інших необхідних 
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законодавчих актів, які мають органічно замінити положення, що закріплені 

законодавчими актами, прийнятими органами державної влади СРСР та УРСР. 

Наприклад, в такому випадку необхідно прийняти новий Житловий кодекс 

України, Трудовий кодекс України (зараз – Кодекс законів про працю України. 

– Прим. авт.) та Кодекс про адміністративні правопорушення України, 

оскільки відповідні чинні в Україні кодифікаційні акти були прийняті ще за 

часів СРСР [106; 178; 180]. 

Ще одним об’єктивним фактором, що визначає стан застосування засобів 

законодавчої техніки в Україні, є рівень політизації законотворчого процесу, 

що супроводжується потужною боротьбою різноманітних політичних сил, котрі 

представлені у Верховні Раді України. Вказане відображається і на рівні якості 

законодавчих актів в частині застосування відповідних засобів законодавчої 

техніки. На фоні політичних протиріч та конфронтацій парламентських 

політичних сил, штучних ситуаційних домовленостей, впливу на них 

різноманітних суб’єктів законодавчого лобіювання на зміст ат результат 

законодавчої діяльності, як правило, знижується рівень юридико-технічної 

досконалості законодавчих актів. Прикладами тут можуть бути акти, що 

прийняті в результаті політичних домовленостей або політичних конфронтацій. 

Ускладнена політична ситуація в Україні впливає на механізм застосування 

засобів законодавчої техніки, залежить від різновекторних політичних 

інтересів, намаганням акумулювати і не допустити передачі іншим суб’єктам 

управлінських повноважень. Все це призводить до надмірної централізації 

правотворчих повноважень, фактів зловживанням в сфері правотворчості, в 

тому числі і в частині свідомого порушення правил застосування засобів 

юридичної техніки,. Це відбувається з метою створення таких правових 

приписів, які в подальшому не будуть реалізовані, або через їх неоднозначне 

тлумачення можливо впливати на подальше їх застосування в так званому 

«ручному режимі» виходячи з тих або інших суб’єктивних інтересів. 

Прикладом в даному випадку можуть бути положення Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності 



168 
 

Генеральної прокуратури України» від 12.05.2016 р. № 1355-VIII [268], яким 

фактично було змінено кваліфікаційні умови для зайняття посади Генерального 

прокурора України під конкретного громадянина – тогочасного політичного 

лідера. Хоча у пояснювальній записці до законопроекту [268] мова іде про 

нібито врегулювання питань щодо діяльності органів прокуратури, Державного 

бюро розслідувань, вирішення колізії у питанні підслідності досудових 

розслідувань, забезпечення проведення реформи органів прокуратури шляхом 

розширення можливості доступу на посади на конкурсній основі нових, не 

пов’язаних із «старою» системою, прокурорів, які мають відповідну професійну 

кваліфікацію, відповідають вимогам антикорупційного законодавства України 

[268].  

Слід погодитись з думкою Г. Б. Поліщук, що нестабільна ситуація в 

політичній системі України впливає на діяльність правотворчих органів 

України, особливо на рівні законотворчості та загальнодержавної підзаконної 

правотворчості. Це пов’язується з впливом на якість положень кодифікаційних 

актів політичних інтересів тієї чи іншої політичної сили, представники якої 

формують склад та/або визначають напрямки діяльності суб’єкта 

правотворчості, й, як результат, забезпечують реалізацію відповідних 

політичних інтересів [253, с. 157]. 

Окремо слід наголосити і на такому загальному факторі, що негативно 

впливає на практику застосування засобів законодавчої техніки як відсутність 

єдиної загальної концепції розвитку законодавства України, що призводить до 

хаотичної підготовки законопроектів в Україні, практики їх розгляду та 

прийняття. Результатом чого є постійне зростання кількості законодавчих актів 

в Україні при переважно низькому рівні їх юридико-технічної якості, 

функціональній недостатності механізмів їх гарантування, забезпечення 

реалізації тощо. Фактично, підготовка законопроектів в Україні, незважаючи на 

наявність окремих планових документів їх підготовки, відбувається хаотично, 

на розсуд суб’єктів права законодавчої ініціативи, без нормативно закріплених 

стратегічних засад розвитку законодавства в Україні. В такій ситуації 
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застосування засобів законодавчої техніки фактично відбувається ситуативно та 

непослідовно, наслідком чого став високий рівень колізійності положень 

законодавчих актів, нечіткість їх формулювання, пробільність правового 

регулювання суспільних відносин. Варто підтримати думку С. С. Слинька про 

те, що «практика розробки та затвердження концепцій нормативно-правових 

актів або концепцій вдосконалення правового регулювання є досить 

поширеною в України, проте непослідовною. Перш за все слід вказати на те, що 

остаточно не проводиться розмежування між концепціями нормативно-

правових актів та концепціями вдосконалення правового регулювання» [300, 

с. 144]. В подальшому вчений звертає увагу на те, що концепції вдосконалення 

правового регулювання та концепції нормативно-правових актів відіграють 

важливу роль у правовому регулюванні правотворчої політики, оскільки 

фактично відображають в собі конкретні напрями розвитку законодавства 

відповідно до тих основоположних засад державності та правової системи, що 

закріплені конституційно [300, с. 145-146]. 

Слід окремо відзначити те, що одним з факторів, що впливають на стан 

застосування засобів законодавчої техніки є наукова розробленість питань 

юридичної та законодавчої техніки, їх змісту та елементів, практики 

застосування в процесі здійснення правотворчої, в тому числі законодавчої 

діяльності. Сучасним науковим юридичним поглядам на вказані питання 

притаманний високий рівень дискусійності та в певних випадках наявними є 

наукові суперечності між наявними науковими положеннями. Особливо це 

стосується доктринального розуміння функціонування механізму законодавчої 

діяльності, розподілу правотворчих повноважень, факторів, які на неї 

впливають, їх ролі, значення та наслідків для законодавчої діяльності, а також 

для змісту актів законодавства і напрямів удосконалення здійснення 

законодавчої діяльності, підвищення рівня юридико-технічного формулювання 

законодавчих актів.  

Відзначаючи наявність широкого кола факторів, що впливають на 

застосування засобів законодавчої техніки в практиці сучасної законодавчої 
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діяльності в Україні, їх змінюваний характер, неоднозначність їх впливу на 

практику законодавчої діяльності в цілому, слід відзначити необхідність їх 

врахування, виокремлюючи та обґрунтовуючи шляхи вдосконалення практики 

застосування засобів законодавчої техніки. З огляду на встановлені та 

проаналізовані у попередньому підрозділі дисертації недоліки застосування 

засобів законодавчої техніки в Україні та враховуючи фактори, що впливають 

на їх застосування, вважаємо за доцільне визначити та охарактеризувати шляхи 

вдосконалення застосування засобів законодавчої техніки в сучасній 

законодавчій практиці України. Насамперед звернемо увагу на висловлені в 

юридичній науці погляди вчених, які стосуються вказаного питання.  

У вітчизняній юридичній науці окремі аспекти удосконалення 

застосування засобів законодавчої техніки розкрито в працях І. Билі, 

О. Богачової, Ж. Дзейко, О. Копиленка, В. Косовича, Л. Легіна, А. Ткачука, 

В. Риндюк, І. Шутака, І. Оніщука, І. Терлецької, О. Ющика та інших. Багато з 

цих авторів висловили власне бачення шляхів вдосконалення застосування 

засобів законодавчої техніки в українському законотворенні. У своїх 

дослідженнях Ж. Дзейко наголошує на необхідності відійти від радянського 

підходу до проблематики розуміння законодавчої техніки й переоцінити це 

поняття. На нашу думку, це дозволить змінити саме ставлення до застосування 

засобів законодавчої техніки. Для цього вчена вважає за необхідне:  

 по-перше, радикально відійти від абсолютизації її інструментального 

аспекту; 

 по-друге, розробити і застосовувати правила і засоби законодавчої 

техніки, які в першу чергу будуть базуватися на гуманістичних цінностях та 

будуть спрямовані на ефективне закріплення прав і свобод людини та 

громадянина;  

 по-третє, сприяти більш інтенсивній науковій розробці існуючих та 

формування принципово нових юридичних конструкцій норм, інститутів і 

галузей права, які повинні слугувати забезпеченню прав і свобод людини та 

громадянина;  
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 по-четверте, активізувати наукове опрацювання правил і засобів 

законодавчої техніки у сфері приватного права та втілення їх результатів у 

практику створення і систематизації законів;  

 по-п’яте, змінити зміст доктринальних підходів до осмислення правил 

і засобів законодавчої техніки у галузі публічного права, призначенням яких 

має стати забезпечення прав людини; 

 по-шосте, прискорити процеси інтеграції здобутків 

загальнотеоретичних, галузевих, міжгалузевих, прикладних, міжнародно-

правових юридичних наук, логіки, лінгвістики і інших наук; 

 по-сьому продовжувати наукові дослідження теоретичних проблем 

планування і прогнозування законодавчої діяльності в Україні, які б сприяли 

більш ефективному застосуванню правил і засобів законодавчої техніки; 

 по-восьме, забезпечити подальший розвиток комп’ютеризованої 

системи інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої діяльності [83, 

с. 32-33]. 

Подібні шляхи вдосконалення застосування засобів законодавчої техніки в 

Україні обґрунтовує більшість вітчизняних науковців. Саме приділення уваги 

правам людини і громадянина, гуманістична спрямованість законодавства, а 

також залученість наукового співтовариства є перспективними напрямками 

розвитку та вдосконалення української законодавчої техніки.  

В юридичній літературі серед напрямів удосконалення юридико-технічної 

будови актів законодавства в цілому вченими зазначається: активізація 

обговорення проектів нормативно-правових актів шляхом залучення 

представників громадськості; застосування інструментів узгодження проектів 

нормативно-правових актів; розширення практики проведення різних видів 

експертиз законопроектів; підписання законів Президентом України, що має 

включати і загальний моніторинг законодавчих актів на предмет необхідності 

їх узгодження із положеннями нового закону; здійснення новелізації та ревізії 

чинних нормативно-правових актів; своєчасне скасування незаконних чинних 

нормативно-правових актів; розширення практики офіційного нормативного 
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тлумачення чинних нормативно-правових актів; припинення чинності 

неконституційних та незаконних нормативно-правових актів судовими 

рішеннями; активізація роботи про систематизації нормативно-правових актів, 

в тому числі, і здійснення їх кодифікації [249, с. 5]. Вказані ідеї були висловлені 

вченим ще на початку 2000-х років, однак, як бачимо, з того часу більшість 

піднятих проблем остаточно не регламентовано або ж все ще знаходяться на 

шляху до вирішення.  

Проблематиці підвищенню вимог до якості  законів та застосуванню 

засобів законодавчої техніки в Україні присвячено ряд дисертаційних 

досліджень. Зокрема, І. Терлецька в дисертаційному дослідженні 

«Законопроектування в Україні: теоретико-правові аспекти» відзначає такі 

способи підвищення ефективності законопроектування як:  

 розробка офіційної стратегії, що становитиме єдину законодавчу 

політику держави, яка має вичерпно і повно відображати процес 

законотворення, його мету та засоби реалізації; 

 вироблення єдиних концептуальних основ законопроектної 

діяльності; 

 створення теоретико-методологічних засад законопроектування через  

узгодження планів наукових досліджень з планами законопроектних робіт; 

участь наукових установ у процесі законотворення та  підвищення рівня 

професіональної підготовки законопроектувальників; 

 забезпечення проходження процесу підготовки закону відповідно до 

визначених та науково обґрунтованих стадій законопроектування; 

 запровадження практики громадських експертиз законопроектів; 

залучення громадян до заходів законопроектного процесу; 

 розробку методичних рекомендацій – «Довідник 

законопроектувальника» [319, с. 10]. 

Тож основний наголос дослідницею зроблений на розробці єдиних 

підходів до використання засобів законодавчої техніки при законопроектуванні 

та на залученні до цього процесу не лише професіоналів, тобто науковців, а й 
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громадськості. Такий «зворотній зв’язок» здатен підвищити рівень юридичної 

грамотності населення, а практика проведення громадської експертизи 

законопроектів є потенційно важливим засобом для поліпшення їх якості та 

відповідності потребам громадян. 

Слід також підтримати погляди тих вчених, які практичну складову 

удосконалення застосування засобів законодавчої техніки розкривають 

шляхом: 

 виокремлення та аналізу недоліків правового і організаційного 

забезпечення їх застосування, наведення прикладів юридико-технічних 

недоліків законодавчих актів та практики законодавчої діяльності. В 

подальшому обґрунтовуються відповідні шляхи удосконалення правового та 

організаційного забезпечення застосування засобів законодавчої техніки [18, 

с. 154-163; 294, с. 154-178; 56, с. 113-156; 214, с. 122-167; 265, с. 83; 55, с. 28-

29]; 

 виявлення та характеристика факторів, котрі впливають на 

законодавчу практику та на юридико-технічну якість законодавчих актів, 

особливо тих, які шкідливо впливають та в свою чергу визначають необхідність 

вироблення шляхів мінімізації їх негативного впливу на якість законодавчої 

діяльності та якість законодавчих актів [11, с. 65; 295, с. 27-28; 370, с. 28-29]; 

 аналізу та характеристики контрольних механізмів за здійсненням 

законодавчої діяльності, що мають забезпечити її якість та не допустити 

зловживань в сфері законотворення [220, с. 89-93; 245, с. 334; 223, с. 376]; 

 визначення тенденцій розвитку правотворчої діяльності в цілому, що 

дозволяє в подальшому встановити перспективи практики здійснення 

правотворчої діяльності [200, с. 151; 208, с. 255; 42, с. 70] тощо. 

Незважаючи на досить широкий спектр існуючих наукових праць, які 

присвячені практичним питанням здійснення законодавчої діяльності, 

питанням її удосконалення, в тому числі і в частині удосконалення практики 

застосування засобів законодавчої техніки, слід наголосити на тому, що 

актуальність продовження вивчення шляхів удосконалення застосування 
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засобів законодавчої техніки в Україні не викликає сумніву. Це зумовлено 

насамперед, змінюваним характером законодавчої діяльності, поточним 

реформуванням державної та самоврядної систем управління, існуючими 

потребами удосконалення правового забезпечення більшості сфер суспільних 

відносин та ін.  

Необхідність вдосконалення застосування засобів законодавчої техніки 

зумовлена існуючими недоліками такого застосування. В результаті 

пропонується вжити наступні заходи, котрі дозволять удосконалити практику 

такого застосування. Зокрема пропонується: узгодити на правовому рівні 

повноваження органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування. 

На підтвердження вказаного наводиться приклад конфлікту між Одеською 

обласною радою та головою Одеської обласної державної адміністрації щодо 

затвердження правил користування і розпорядження земельними ділянками 

2014 року [242]. Причиною цього є дублювання правотворчих повноважень, 

наявність прогалин у їх правовій регламентації, що призвело до недоліків 

юридичної техніки оформлення вказаних Правил та в подальшому внесення 

змін і доповнень до них. На це постійно звертають увагу вітчизняні вчені [232; 

247; 318; 325; 326; 332; 333]. Нажаль, у діяльності Верховної Ради України 

наявною є практика, коли приймаються законодавчі акти, які містять відверті 

порушення вимог законодавчої техніки, при чому, усвідомлюючи наявність 

таких порушень, лідерами коаліційних та опозиційних політичних сил, 

представлених у вітчизняному парламенті, ухвалюється рішення прийняти 

такий законодавчий акт з умовою його подальшого доопрацювання. Така 

практика негативно впливає на якість юридико-технічного оформлення 

законодавчих актів. Законодавча практика більшості країн Європейського 

Союзу засвідчує недопустимість прийняття законодавчого акта з умовою його 

подальшого юридико-технічного доопрацювання, окрім того 

загальнопоширеною є практика недопущення внесення змін і доповнень до 

законодавчого акта більше 5 раз (Федеративна Республіка Німеччина, Австрія, 

Бельгія та ін.) [32, с. 223, 345; 145, с. 98]. В іншому випадку має бути 
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прийнятий новий законодавчий акт або ухвалена нова редакція існуючого 

законодавчого акта.  

Окрім того обґрунтовується доцільність удосконалити механізм 

забезпечення координації між суб’єктами правотворчості, про що свідчить 

відсутність практики спільного планування нормопроектних робіт, 

невизначеність, а подекуди відсутність концепції правотворчої діяльності 

вказаних суб’єктів, яку необхідно розробляти та затверджувати, узгоджуючи її 

між собою. Підвищити ефективність використання засобів моніторингу 

законодавчих актів на предмет їх якості, ефективності, доцільності, що 

дозволило б в подальшому вжити всіх необхідних заходів для узгодження 

положень відповідних актів правотворчості між собою. На переконання 

І. І. Оніщука, саме відсутність ефективної, дієвої системи правового 

моніторингу є передумовою недосконалості законодавчих актів. Забезпечити 

якість законодавства та оцінювання результативності дії актів правотворчості є 

важливим завданням. В даному випадку моніторинг підсилює функцію 

управління, а це є вагомим аргументом для закріплення та системного 

упровадження правового моніторингу як обов’язкової діяльності державних 

структур і важливої форми взаємодії органів державної влади та громадського 

сектору [237, с. 417]; 

Н. Пильгун наголошує на тому, що підґрунтям для вдосконалення 

юридичної техніки в цілому, і законодавчої техніки зокрема, є глибокий аналіз 

існуючого законодавства на предмет недоліків застосування її прийомів, 

способів і засобів. У зв’язку вченим проведено аналіз окремих положень 

законодавчих актів, на підставі чого виокремлено найбільш типові недоліки 

практики формалізації їх положень. З огляду на існуючі недоліки юридико-

технічної формалізації положень законодавчих актів вченим виокремлюються 

напрями удосконалення застосування правил, прийомів, способів і засобів 

законодавчої техніки. До таких напрямів віднесено наступні: 

 засновувати застосування законодавчої техніки на базі її наукових 

розробок; 
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 особливу увагу в процесі формалізації законодавчих положень 

приділити питанням правового закріплення прав і свобод людини та 

громадянин та гарантій  їх  реалізації;  

 забезпечити усунення самих  причин, що призводять до помилок при 

підготовці проектів законодавчих актів;  

 впровадити в практику законодавчої діяльності проведення 

різноманітних експертиз законопроектів, з урахуванням їх змісту, кола 

суспільних відносин, на які вони поширюються, методів правового 

регулювання, що ними закріплені тощо; 

 окремо приділити увагу рівню правової  культури  і  правосвідомості  

громадян та професіоналізму законотворців, що є основою якості застосування 

правил, прийомів, способів та засобів законодавчої техніки, а також стану 

сприйняття та усвідомлення змісту законодавчих актів суспільством в цілому й 

окремими його соціальними групами; 

 створення та видання спільними зусиллями науковців та практиків 

інформаційних збірок, які б вміщували систематизовані дані про типові 

помилки при підготовці законів; 

 врахування досвіду законодавчої практики іноземних держав [246, 

с. 44-45]. 

Такі висновки можна вважати узагальненою позицією щодо поліпшення 

засобів законодавчої техніки в Україні, що дозволяє виокремити ряд вимог до 

вітчизняного законодавства. Зокрема, закони мають бути науковими, 

гуманістично спрямованими, не містити помилок та враховувати як реальні 

суспільно-політичні умови, так і іноземний досвід.  

Ще один український науковець В. Косович вважає, що удосконалення 

нормотворчого процесу в Україні пов’язано насамперед з запровадженням 

додаткових процедур в законодавчому процесі. На його думку, такими 

процедурами мають стати: 

1) планування нормотворчої діяльності, відповідно до якої вченим 

запропоновано на законодавчому рівні визначити планування як стадію 
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нормотворчого процесу та закріпити: обов’язковість планування усіх видів 

правотворчості, яке б координувалося єдиним органом, наприклад, 

Міністерством юстиції України; 

2) правовий моніторинг ефективності законодавчих актів. Необхідними є 

законодавче надання моніторингових повноважень певним органам держави та 

науковим організаціям, розробка ґрунтовних методичних рекомендацій  щодо 

правил проведення та реалізації результатів різних видів моніторингу; 

3) розробка вичерпної  концепції нового законодавчого акта; 

4) проведення експертизи проектів законодавчих актів. Для забезпечення 

ефективної реалізації завдань і функцій експертизи у правотворчому процесі 

необхідно уніфікувати визначення, види, ініціаторів та суб’єктів проведення, 

механізм реалізації її результатів; 

5) державна реєстрація як останній етап створення нормативно-

правового акта. Аналіз законодавства, яке встановлює правила реєстрації, та її 

практики вказує на необхідність його конкретизації та доповнення, розширення 

критеріїв оцінки та розширення системи вимог до нормативно-правових актів, 

що подаються на реєстрацію [190, с. 398-400]. 

Тож акумулювавши і проаналізувавши дані підходи, хочеться наголосити 

на тому, що основа для подальшого вдосконалення засобів законодавчої 

техніки в процесі вітчизняного законотворення – це активна співпраця держави 

і громадянського суспільства. За роки незалежності в Україні сформувався 

прошарок професійних експертів, які дають свої висновки і рекомендації щодо 

запропонованих законопроектів. Розвиток сучасних технологій та 

інформаційно-комунікативна спрямованість суспільства зробили дискурс щодо 

якості законопроектів абсолютно відкритим. Відтепер до нього, окрім 

експертів, можуть бути залучені всі охочі громадяни. Такі громадські 

обговорення є дуже важливою складовою сучасного законодавчого процесу. 

Однак в той же час, така висока залученість громадян потребує особливої уваги 

до розвитку їх компетентності щодо піднятих питань. Крім того, важливо 

налагодити ефективний механізм співпраці органів державної влади як з 
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професійним середовищем, так і з громадянами. Це дасть змогу уникнути 

великої кількості помилок, неточностей та колізій. Також за роки незалежності 

велика робота пророблена у розробці україномовної юридичної термінології. 

Проте досі в законопроектах зустрічаються необґрунтовані іншомовні 

запозичення. Тож задля підвищення ефективності розробки законопроектів та 

для уникнення різних тлумачень варто створити словник офіційних термінів. 

Серед недоліків вітчизняного законодавства, які потребують вирішення за 

допомогою засобів законодавчої техніки також можна віднести їх 

декларативність. В той час, коли законодавчі акти повинні регулювати 

конкретні ситуації, правовідносини та виключати будь-яке поле для тлумачень, 

в Україні досить часто зустрічаються дуже широко й узагальнено 

сформульовані законодавчі норми. Це створює проблеми при застосуванні цих 

норм і провокує необхідність їх офіційного тлумачення, тобто відкладає момент 

їх безпосередньої реалізації. Тож актуальною є систематизація українського 

законодавства та розробка концепції розвитку нашої законодавчої бази. Крім 

того, в юридичній науці країн Європейського Союзу останнім часом зростає 

інтерес до проблематики можливості автоматичного законодавчого 

оформлення задля уникнення об’єктивних і суб’єктивних помилок, породжених 

людським фактором. Проте наразі це, в основному, викликає стурбованість, 

пов’язану з часто неадекватною якістю законодавства, оформленого таким 

чином. Більше того, недосконалість електронного оформлення законодавчих 

актів все одно змушує людей втручатися в цей процес, цим самим нівелюючи  

основну мету даного способу вирішення проблеми. Хоча, звісно ж, інтерес до 

цієї сторони проблематики застосування законодавчої техніки є цілком 

виправданим і має великі перспективи в майбутньому. В Україні ця тематика 

також актуалізується, адже автоматизація законотворення має потенціал для 

вирішення ряду проблем у сфері застосування засобів законодавчої техніки. 

Зокрема, це допомогло б із систематизацією законодавства та уніфікацією 

законодавчої стилістики і юридичної термінології.  
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Аналіз доктринальних підходів до характеристики шляхів удосконалення 

застосування засобів законодавчої техніки в Україні можливо було б 

продовжувати, але у вищенаведеному матеріалі ми відобразили найбільш 

поширені погляди вчених щодо вказаної проблематики. Відзначаючи 

розпорошеність та непослідовність наукового вивчення шляхів вдосконалення 

застосування засобів законодавчої техніки в юридичній науці, високий рівень 

дискусійності їх характеристики та доктринальну невизначеність їх втілення в 

практику законодавчої діяльності, вважаємо за доцільне їх узагальнити та 

деталізувати їх характеристику. Шляхи вдосконалення застосування засобів 

законодавчої техніки в Україні можливо узагальнити в межах двох напрямів: 

1) ідеолого-доктринальний напрям, що являє собою комплекс науково 

обґрунтованих поглядів, ідей, положень, правил, які визначають стратегію 

удосконалення застосування засобів законодавчої техніки, відповідають 

загальній концепції розвитку законодавства та виступають вихідними засадами 

законодавчої діяльності. Зазначений напрям включає в себе наступні шляхи 

удосконалення застосування засобів законодавчої техніки: 

‒ посилення фундаментальних наукових досліджень засобів 

законодавчої техніки як проблематики теоретико-правового характеру, так і 

галузевого, що дозволить сформувати доктринальну основу для виокремлення 

та обґрунтування самостійної концепції засобів законодавчої техніки як 

багатоаспектного теоретико-правового та практичного феномену сучасної 

законодавчої діяльності;  

‒ підготувати та законодавчо затвердити офіційну стратегію розвитку 

законодавства України, в якій визначити напрями його розвитку, закріпити 

ключові положення, які мають бути враховані і закріплені в процесі здійснення 

підготовки, розгляду та прийняття законодавчих актів в тій або іншій сфері 

правового регулювання. Це дозволить визначити та закріпити єдину 

законодавчу політику в державі, встановити цілі розвитку законодавства, 

визначити шляхи та засоби їх досягнення; 
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‒ розширити практику планування законопроектної діяльності, а також 

планування розгляду законопроектів у Верховній Раді України, уникати 

існуючої практики хаотичної підготовки законопроектів, їх внесення до 

Верховної Ради України та розгляду, що підвищує ризик допущення недоліків 

застосування засобів законодавчої техніки, прийняття тих законодавчих актів, 

які в подальшому вимагатимуть свого доопрацювання; 

‒ посилити роль наукових досліджень питань правоутворення, 

правотворчості, юридичної та законодавчої техніки, законодавчої діяльності та 

законодавчого процесу шляхом вироблення ефективного та оперативного 

механізму їх впровадження в практику законодавчої діяльності в Україні; 

2) нормативно-організаційний напрям, 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, що виступають невід’ємними 

засобами гарантування результативності та ефективності практики діяльності 

уповноважених суб’єктів в процесі підготовки законопроектів, їх розгляду та 

прийняття. Вказаний напрям включає в себе наступні шляхи удосконалення 

застосування засобів законодавчої техніки:  

‒ удосконалення правового забезпечення застосування засобів 

законодавчої техніки, що включає в себе правове закріплення засобів 

законодавчої техніки шляхом викладення окремих положень при розробці та 

подальшому прийнятті Законів України «Про проекти нормативно-правових 

актів» та «Про закони і законодавчу діяльність». Також удосконалення 

правового забезпечення передбачає закріплення механізму їх застосування 

(наприклад, закріплення принципів застосування засобів законодавчої техніки, 

умови про обов’язкове здійснення експертизи законопроектів на предмет їх 

відповідності вимогам законодавчої техніки, встановлення юридичної 

відповідальності за порушення правил законодавчої техніки тощо). Так само 

слід відзначити доцільність скасування чинності законодавчих актів, прийнятих 

органами державної влади УРСР та СРСР, які залишаються чинними в Україні 
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на сьогодні відповідно до Закону України «Про правонаступництво України» 

від 12.09.1991 р. № 1543-ХІІ [128] та Постанови Верховної Ради України «Про 

порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства 

Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ [255]. Важливо запозичити 

досвід країн Європейського союзу та законодавчо закріпити вимогу 

недопущення внесення до законодавчого акта змін і доповнень більше ніж 

п’ять раз, в іншому випадку необхідно ухвалювати новий законодавчий акт або 

його нову редакції. Окрім того, потребує удосконалення правового 

забезпечення статус суб’єктів законодавчої діяльності в частині конкретизації 

їх прав та обов’язків, процесу здійснення законодавчої діяльності, що впливає 

на якість юридико-технічного оформлення законодавчих актів. Також, 

вважаємо за доцільне закріпити в положеннях Регламенту Верховної Ради 

України положення про недопустимість прийняття законодавчих актів всупереч 

закріпленим принципам використання засобів законодавчої техніки без 

попередньої зміни правових положень, якими закріплені ці принципи. Так само 

ще раз звертаємо увагу на висловлену нами у попередньому підрозділі 

дисертації пропозицію щодо необхідності удосконалити правове забезпечення 

використання засобів законодавчої техніки в частині формулювання 

прикінцевих та перехідних положень законодавчого акта, в тому числі і що 

стосується підготовки законопроектів та проектів підзаконних нормативно-

правових актів у зв’язку з прийняттям нового законодавчого акта. Ця робота 

має проводитись одночасно і з поданням на розгляд до парламенту 

законопроекту мають подаватись і законопроекти, якими вносяться зміни і 

доповнення до інших законодавчих актів у зв’язку з можливим прийняттям 

основного законодавчого акта, а також має подаватись звіт про підготовку 

проектів підзаконних нормативно-правових актів, які мають бути прийняті на 

виконання положень закону, проект якого подається до Верховної Ради 

України. Також вважаємо за доцільне закріпити положення в Регламенті 

Верховної Ради України, а також в регламентних нормативно-правових актах 

Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств, Типовому регламенті 
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місцевих державних адміністрацій про одномоментне набуття чинності 

законодавчими актами і підзаконними актами, які взаємопов’язані між собою; 

‒ розробку єдиних теоретико-методологічних засад законопроектування 

та закріплення їх Наказом Міністерства юстиції України у вигляді Інструкції з 

підготовки законопроектів та законопроектної документації; 

‒ посилення взаємодії між органами державної влади, місцевого 

самоврядування, представниками громадських об’єднань та науковими та 

освітніми закладами в сфері підготовки законопроектної документації, 

проведення експертиз законопроектів з метою забезпечення їх юридико-

технічної якості, перевірки на відповідність законопроектів вимогам 

законодавчої техніки, в тому числі і її засобам;  

‒ посилення координації в законодавчій діяльності між суб’єктами 

законодавчої ініціативи, керівниками політичних партій та фракцій, які 

представлені у Верховній Раді України, з одного боку, та громадянами, 

громадськими об’єднаннями – з іншого в частині підготовки законопроектів, їх 

обговорення, доопрацювання, врахування громадської думки, поширення 

практики запровадження громадської експертизи законопроектів тощо;  

‒ підготовка оновленого словника українських юридичних термінів з 

метою вживання в положеннях законодавчих актів однакових термінів, що 

мають однакове смислове навантаження, не допускають неоднозначного 

тлумачення та забезпечують уникнення непотрібних іншомовних запозичень; 

‒ доцільно відмовитись від практики поділу статей законопроекту на 

абзаци, які не нумеруються, що створює ряд незручностей при роботі з 

нормативними актами та при посиланні на них; 

‒ важливо розробити вітчизняну електронну систему оформлення 

законодавчих актів з метою систематизації законодавства та уніфікації 

законодавчої стилістики; 

‒ потребує суттєвого підвищення рівень професійної підготовки осіб, 

які входять до кола учасників законодавчої діяльності, особливо 

законопроектувальників, суб’єктів правової експертизи, суб’єктів, що 
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забезпечують реалізацію права законодавчої ініціативи, доопрацювання та 

редагування законопроектів, реєстрацію прийнятих законодавчих актів тощо. 

Підвищення рівня професійної підготовки має відбуватись в межах інституту 

підвищення кваліфікації, перепідготовки, стажування, взаємного обміну 

співробітниками, проведення спільних тематичних нарад, конференцій, 

тренінгів тощо; 

‒ слід мінімізувати існуючу в діяльності Верховної Ради України 

практику розгляду законопроектів за скороченою процедурою та неухильно 

дотримуватись законодавчо закріпленого процесу стадійного розгляду 

законопроектів. Існуюча практика діяльності Верховної Ради України доводить, 

що більше 48% законопроектів розглядаються за скороченою процедурою, що є 

невиправданим та створює серйозну загрозу прийняття законопроектів 

неналежної юридико-технічної якості, в тому числі із порушенням застосування 

засобів законодавчої техніки. Розгляд законопроектів за скороченою 

процедурою може відбуватись лише щодо проектів надзвичайних законодавчих 

актів та таких законопроектів, що визначені суб’єктами законодавчої ініціативи 

як «невідкладні»;  

‒ вважаємо за доцільне укласти довідник законодавчої техніки, який 

визначав би і засоби законодавчої техніки, а саме: основні вимоги стосовно 

законодавчої діяльності, засоби формулювання законодавчих актів; правила 

мовленнєвого викладення положень законодавчих актів; актуальні поради з 

приводу вирішення питань, які виникають у практиці законодавчої діяльності. 

 

 

Висновки до Розділу 3.  

 

1. На підставі аналізу історичного процесу практичного становлення 

засобів законодавчої техніки на території сучасної України виокремлено і 

охарактеризовано його етапи: 1) зародження засобів законодавчої техніки в 

Київській Русі (кін. IX ст. – поч. XIV ст.); 2) формування і подальшого розвитку 
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засобів систематизації законодавства Великого Князівства Литовського та Речі 

Посполитої (сер. ХІV ст. – кін. ХVI ст.); 3) розвитку засобів законодавчої 

техніки Гетьманщини (поч. XVII ст. – кін. XVIII ст.); 4) інтенсифікації 

застосування засобів систематизаційної техніки (поч. XІХ ст. – cер. 20-х р.р. 

XX ст.); 5) становлення засобів законодавчої техніки Української державності 

1917 – 1922 р.р.; 6) становлення засобів законодавчої техніки в радянський 

період (1923 – сер. 1991 р.р.); 7) розбудови засобів законодавчої техніки за часів 

незалежності України (кін. 1991 р. – триває донині). 

2. Процес становлення засобів законодавчої техніки на території 

сучасної України був непростим і включав в себе різні періоди: формування 

засобів законодавчої техніки в Київській Русі та у Великому Князівстві 

Литовському, розвиток засобів законодавчої техніки за козацької доби, 

становлення засобів законодавчої техніки за часів національно-визвольної 

боротьби 1917–1921 рр. та радянський період розвитку засобів законодавчої 

техніки. Відсутність стабільної державності та складні історичні обставини 

заважали розбудові правової системи. Проте навіть за таких умов все ж 

започаткувалися традиції українського законотворення, що особливо помітно в 

період Української революції 1917–1921 рр. Тоді, як і в 1991 р. можновладці 

зіткнулися з такими проблемами, як необхідність легітимації влади; 

неможливість одночасної зміни всього законодавства, яким би застарілим і 

неякісним воно не було; потреба у послідовній і якісній законотворчій роботі. І 

хоча нам, на жаль, не вдалося уникнути всіх помилок тодішніх правителів і 

чиновників, цей досвід безумовно корисно аналізувати і донині. Адже саме тоді 

закладалися основи нашої правової системи з усіма її особливостями й 

недоліками. 

3. Недоліками застосування засобів законодавчої техніки в сучасній 

Україні є: складні історичні обставини, коли здобуття незалежності призвело до 

одночасного застаріння всієї діючої законодавчої бази; відсутність незалежного 

кваліфікованого державного апарату; нерозробленість україномовної 

юридичної термінології та неоднозначність практики її застосування в процесі 
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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. 

4. Удосконалення застосування засобів законодавчої техніки в 

законотворчій практиці сучасної України узагальнено в межах: 1) ідеолого-

доктринального напряму, що являє собою комплекс науково обґрунтованих 

поглядів, ідей, положень, правил, які визначають стратегію удосконалення 

застосування засобів законодавчої техніки, відповідають загальній концепції 

розвитку законодавства та виступають 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, що 

структуровані на окремі шляхи вдосконалення застосування засобів 

законодавчої техніки. 
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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: 

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 еволіції 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, 
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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; д) є універсальними, оскільки 

використовуються під час розроблення будь-якого законодавчого акта; 

е) мають прикладний характер, оскільки реалізуються в юридичній практичній 

діяльності у сфері законотворчості; ж) спрямовані на підготовку та прийняття 

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 
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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; д) 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; е) 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 
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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.  

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 
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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 

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 
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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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