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АНОТАЦІЯ 

Наставний Б. Е. Поняття та різновиди помилок у використанні 

законодавчої техніки: теоретико-правове дослідження. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена встановленню теоретико-правових 

аспектів поняття та різновидів помилок у використанні законодавчої техніки, їх 

характеристиці та обґрунтуванню рекомендацій щодо їх усунення та 

попередження. 

У науковій роботі здійснено хронологічний аналіз ґенези світоглядних та 

наукових уявлень про помилки у використанні законодавчої техніки, на 

підставі чого узагальнено та охарактеризовано сучасний стан їх пізнання. 

Доведено, що до кін. ХVІІІ ст. проблематика помилок у використанні 

законодавчої техніки ще не була виокремлена як самостійний об’єкт наукового 

пізнання, водночас окремі аспекти зазначеної проблематики розкриваються в 

межах дослідження таких суміжних правових явищ та категорій як: 

законодавча техніка, законодавча діяльність, правова поведінка та ін. З поч. 

ХІХ ст. проблематика законодавчої техніки в цілому отримує не лише 

продовження та посилення свого світоглядного осмислення, але і 

виокремлюється в якості самостійного об’єкту наукового дослідження. 

Сучасний стан пізнання помилок у використанні законодавчої техніки 

узагальнено в межах двох рівнів: 1) світоглядний рівень, що представлений 

широким спектром уявлень про юридико-технічні недоліки процедури 

законодавчої діяльності та самих законодавчих актів, які мають загальний 

характер, засновані на використанні світоглядних (філософських) методів 

наукового дослідження; 2) науковий рівень, де уявлення про юридико-технічні 

недоліки процедур законодавчої діяльності та/або самих законодавчих актів 
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переважно мають конкретно-науковий характер, оскільки досліджуються як 

особливий юридичний феномен, наділений правовими властивостями. 

Визначено складові методологічної основи теоретико-правового дослідження 

помилок у використанні законодавчої техніки, охарактеризовано їх 

функціональні можливості.  

На підставі проведеного узагальнення доктринальних підходів до 

визначення поняття «помилка у використанні законодавчої техніки» 

(формальний, діяльнісний, причинно-наслідковий), виокремлено та 

охарактеризовано її ознаки, що закладені в основу вдосконалення зазначеного 

визначення як особливого різновиду правових дефектів, змістом якої є умисне 

або з необережності порушення (недотримання) уповноваженими суб’єктами 

процедури законодавчої діяльності та/або юридико-технічних вимог до форми, 

змісту, структури та реквізитів законодавчого акту, яка має процесуальний 

характер виникнення, виявлення, усунення та попередження, призводить або 

підвищує ризик настання негативного юридично значимого результату, що 

стосується реалізації прав та свобод, законних інтересів суб’єктів права, 

виникнення правових перешкод функціонування і розвитку суспільства чи 

окремих його сфер. 

Удосконалено систему критеріїв класифікації помилок у використанні 

законодавчої техніки та уточнено характеристику їх різновидів, а саме в 

залежності від: галузі законодавства (помилки в конституційному, 

кримінальному, цивільному, адміністративному законодавстві тощо); виду 

законодавчого акта (конституційні, ратифікаційні (денонсаційні), 

кодифікаційні помилки, помилки у використанні законодавчої техніки актів 

поточної, надзвичайної законотворчості); ступеня істинності (спірні та 

безспірні); сфери поширення (політичні, економічні, соціальні та ін.); меж 

поширення (загальні, спеціальні, галузеві); характеру відкритості (явні, 

латентні); суб’єктів (помилки, що допущені суб’єктами законопроектування 

або суб’єктами законодавчої діяльності); елементів законодавчої техніки 
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(помилки у використанні правил, способів, прийомів засобів законодавчої 

техніки); характеру прояву (матеріальні, процедурні).  

Визначено особливості матеріальних помилок у використанні законодавчої 

техніки: 1) наділені формою прояву у вигляді індивідуалізованої форми 

законодавчого акта, його структури чи змісту, закріплених реквізитів, що не 

відповідають правилам, прийомам, способам та засобам законодавчої техніки; 

2) можуть бути структуровані на складові компоненти відповідно до критерію 

елементного складу законодавчого акта; 3) мають сталий характер прояву, що 

фіксується у матеріальному джерелі – законодавчому акті у вигляді його 

форми, структури, змісту, закріплених реквізитів. Особливостями процедурних 

помилок у використанні законодавчої техніки є те, що вони: 1) виявляються у 

послідовності здійснення законодавчих процедур або у їх змісті, що не 

відповідають правилам, прийомам, способам і засобам законодавчої техніки; 

2) можуть бути структуровані на складові елементи відповідно до критерію їх 

виникнення; 3) мають динамічний характер прояву, що відображається у 

процедурах законодавчої діяльності уповноважених суб’єктів. 

Виокремлено причини виникнення помилок у використанні законодавчої 

техніки в сучасній України, що узагальнені в межах: формально-юридичних 

причин, що являють собою сукупність недоліків правового забезпечення 

юридико-технічної якості законодавчої діяльності та законодавчих актів, та 

організаційно-технічних причин, що становлять комплекс недоліків організації 

здійснення законодавчої діяльності та техніки формулювання законодавчих 

актів. Визначено шляхи усунення помилок у використанні законодавчої техніки 

в сучасній Україні та обґрунтовано комплекс засобів їх попередження, до яких 

віднесено: активізацію проведення теоретико-правових досліджень помилок у 

використанні законодавчої техніки, вироблення шляхів їх усунення та 

попередження, визнанням теоретико-правових аспектів помилок у 

використанні законодавчої техніки в якості самостійного напряму наукових 

юридичних досліджень; взаємоузгодження повноважень суб’єктів законодавчої 

діяльності та учасників законодавчої діяльності; стандартизацію форм і 
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структури законодавчих актів; формалізацію процесу та процедур законодавчої 

діяльності, закріплення відповідальності за їх порушення; правове закріплення 

вимог та вдосконалення практики використання законодавчої техніки, з метою 

забезпечення належного рівня якості процедур здійснення законодавчої 

діяльності та юридико-технічної формалізації законодавчих актів; на 

законодавчому рівні необхідно визначити умови та порядок координації 

законодавчої діяльності України та міжнародної правотворчості на предмет 

забезпечення відповідності законодавства України нормам міжнародного права 

та гармонізації з правом Європейського Союзу тощо.  

Ключові слова: юридична техніка, законодавча техніка, законодавча 

діяльність, формалізація права, помилка у використанні законодавчої техніки, 

матеріальні і процедурні помилки у використанні законодавчої техніки. 

 

ANNOTATION 

Nastavnyi B. E. Concepts and varieties of mistakes in the use of legislative 

technique: theoretical and legal research. – Мanuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.01 – 

Theory of State and Law; History of Political and Law doctrine. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the establishment of theoretical and legal aspects 

of the concept and varieties of mistakes in the use of legislative technique, their 

characterization, and substantiation of recommendations for their elimination and 

prevention. 

In the scientific work chronological analysis of the genesis of ideological and 

scientific ideas about mistakes in legislative technique is carried out. This allowed 

generalizing and characterizing the current state of their knowledge. It is proved that 

by the end XVIII century the problem of mistakes in the use of legislative technique 

wasn’t identified as an independent object of scientific knowledge. At the same time, 

some aspects of this problem are disclosed within the framework of the study of such 
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adjacent legal phenomena and categories as legislative technique, legislative activity, 

legal behavior, etc. From the beginning of the XIX century the problem of legislative 

technology received not only the strengthening of its ideological reflection, but it is 

also distinguished as an independent object of scientific research. The current state of 

study of mistakes in the use of legislative technique is summarized in two levels: 

1) the worldview, represented by a wide range of ideas about legal and technical 

disadvantages of the legislative procedure and legislative acts, which are general and 

based on the use of ideological (philosophical) methods of scientific research; 2) the 

scientific level, where the idea of the legal and technical disadvantages of legislative 

procedures and /or legislative acts themselves predominantly has a specific scientific 

nature, because they are investigated as a special legal phenomenon with legal 

properties. The components of the methodological basis of a theoretical and legal 

study of mistakes in legislative technique are defined, their functional capabilities are 

characterized. 

On the basis of the generalization of doctrinal approaches to the definition of the 

concept of “mistake in the use of legislative technique” (formal, operational, causal), 

its features are identified and characterized, which are laid as a basis for the 

improvement of this definition as a special kind of legal defects, the content of which 

is the deliberate or careless violation (non-compliance) by the authorized entities of 

the procedure of legislative activity and / or legal and technical requirements to the 

form, content, structure and details of the legislative act that has a procedural nature 

of its formation, detection, elimination and prevention, leads or increases the risk of a 

negative legally significant result concerning the realization of rights and freedoms, 

the legitimate interests of law subjects, the emergence of legal barriers to the 

functioning and development of society or its specific areas. 

The system of criteria for classifying mistakes in the use of legislative technique 

is improved and the characteristics of their varieties are specified, in particular, 

depending on: the field of legislation (mistakes in constitutional, criminal, civil, 

administrative law, etc.); type of legislative act (constitutional, ratification 

(denunciation), codification mistakes, mistakes in the use of legislative technique of 
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acts of the current, extraordinary lawmaking); the degree of truth (controversial and  

non-controversial); spheres of distribution (political, economic, social, etc.); 

boundaries (general, special, industry); the nature of openness (explicit, latent); 

subjects (mistakes made by the subjects of the draft law or by the subjects of 

legislative activity); elements of legislative technique (mistakes in the use of rules, 

methods, techniques, means of legislative technique); character of manifestation 

(material, procedural). 

The peculiarities of material mistakes in the use of legislative technique are 

defined: 1) they are given with a form of manifestation as an individualized form of a 

legislative act, its structure or content, fixed requisites which do not conform to the 

rules, methods, techniques, and means of legislative technique; 2) can be structured 

into constituent elements in accordance with the criterion of the elemental 

composition of the legislative act; 3) have a stable character of manifestation, which 

is fixed in a material source - a legislative act in its form, structure, content, fixed 

requisites. Features of procedural mistakes in legislative technique are that they: 

1) appear in the sequence of the implementation of legislative procedures or in their 

content, which does not conform to the rules, techniques, methods, and means of 

legislative technique; 2) can be structured into constituent elements according to the 

criterion of their occurrence; 3) have a dynamic character of the manifestation 

reflected in the legislative procedures of authorized entities. 

The reasons of occurrence the mistakes in the use of legislative technique in 

modern Ukraine are highlighted, and they are summarized in terms of formal and 

legal reasons, which are a set of the legal support disadvantages of the legal and 

technical quality of legislative activity and legislative acts, and organizational and 

technical reasons that constitute a set of shortcomings of the implementation 

organization of legislative activity and technology of legislative acts formulation. The 

ways of elimination of mistakes in legislative technique in modern Ukraine and ways 

of their prevention are substantiated. These include: activation of theoretical and legal 

research of mistakes in the use of legislative technique, develop ways of their 

elimination and prevention, recognition of the theoretical and legal aspects of 
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mistakes in the use of legislative technology as an independent direction of scientific 

legal research; coordination of powers of legislative activity subjects and participants 

of legislative activity; standardization of forms and structure of legislative acts; 

formalization of the process and procedures of legislative activity, the assignment of 

their duties and responsibilities for their violation; legal consolidation of 

requirements and improvement of practice of use of legislative technique, in order to 

ensure an adequate level of procedures quality for the implementation of legislative 

activity and legal and technical formalization of legislative acts; it is necessary to 

determine the conditions and procedure for the coordination of legislative activity of 

Ukraine and international law-making at the legislative level to ensure compliance of 

Ukrainian legislation with the norms of international law and harmonization with the 

law of the European Union, etc. 

Keywords: legal technique, legislative technique, legislative activity, 

formalization of law, mistake in the use of legislative technique, material and 

procedural mistakes in legislative technique. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Законодавча техніка являє 

собою систему вимог, що використовуються в процесі законодавчої діяльності. 

Використання законодавчої техніки об’єктивно може мати як безпомилковий 

характер, що свідчить про відповідність законодавчої діяльності та 

законодавчих актів вимогам законодавчої техніки, так і помилковий характер, 

що виявляється в їх юридико-технічних недоліках. Тому важливою умовою 

посилення безпомилковості використання законодавчої техніки є наукові 

дослідження теоретико-правових аспектів помилок у її використанні, що 

формуватимуть методологічну основу як для подальших їх галузево-правових 

досліджень, так і для практики їх усунення і попередження. Актуальність теми 

дисертаційної роботи доводиться поточним реформуванням системи 

законодавства Україні, що зумовлено насамперед широким колом наявних у 

ньому помилок у використанні законодавчої техніки. Лише протягом 2018 року 

суб’єктами права законодавчої ініціативи було внесено на розгляд до Верховної 

Ради України та зареєстровано 1986 законопроектів, серед яких 328 

законопроектів з огляду на зміст пояснювальних записок до них стосувалися 

усунення помилок у використанні законодавчої техніки [404]. Вказані 

статистичні показники засвідчують наявність лише окремої частини помилок у 

використанні законодавчої техніки, які були виявлені та було ініційовано 

законодавчий порядок їх усунення, однак слід звернути увагу на наявність 

широкого кола невиявлених (латентних) помилок у використанні законодавчої 

техніки, а також тих помилок, які виявлені, однак щодо них не ініційовано 

законотворчий процес їх усунення.  

Незважаючи на високий рівень інтенсивності поточної законодавчої 

діяльності в Україні, націленої на удосконалення юридико-технічного рівня 

законодавчих актів, відчувається недостатність наукових розробок помилок у 

використанні законодавчої техніки, особливо в частині їх категоріального 

визначення, встановлення різновидів, що значно посилило б як розвиток 
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наукових досліджень зазначеної проблематики, так і ефективність та 

результативність їх усунення і попередження. Посилюють актуальність теми 

дисертації наявні недоліки правового та організаційного забезпечення 

використання законодавчої техніки в Україні, що виявляється в неповноті їх 

правового закріплення, неузгодженості між собою, відсутності єдиного 

нормативно-правового акта, в положеннях якого було б комплексно 

регламентовано вимоги законодавчої техніки та механізм їх використання, 

неусталеності практики використання законодавчої техніки, усунення юридико-

технічних недоліків законодавства тощо.  

Доводить високий рівень актуальності теми дисертаційної роботи також 

стан наукової розробки категоріальних та класифікаційних аспектів помилок у 

використанні законодавчої техніки, практики їх усунення і попередження. 

Незважаючи на наявність широкого спектру наукових досліджень законодавчої 

техніки, недоліків її використанні, представлені наукові результати мають 

розпорошений, подекуди суперечливий характер, функціонально не спроможні 

сформувати єдине розуміння помилок у використанні законодавчої техніки, 

забезпечити всебічну їх класифікацію, обґрунтувати ефективні шляхи їх 

усунення та попередження.  

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

Дисертаційне дослідження здійснено в межах тем науково-дослідної роботи 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка: «Механізм адаптації законодавства у сфері прав громадян України 

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

реєстрації 0101U003579); «Доктрина права в правовій системі України: 

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

реєстрації 0111U008337) та відповідно до затвердженої Вченою радою 

юридичного факультету теми дисертації (протокол № 4 від 22 грудня 2014 р.). 

Мета і завдання дослідження. Відповідно до теми дисертації, її метою є 

встановлення теоретико-правових аспектів поняття та різновидів помилок у 

використанні законодавчої техніки, їх характеристика та обґрунтування 
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рекомендацій щодо їх усунення і попередження. Відповідно до мети 

дослідження визначено та виконано наступні завдання:  

 здійснити хронологічний аналіз ґенези світоглядних та наукових 

уявлень про помилки у використанні законодавчої техніки, на підставі чого 

узагальнити та охарактеризувати сучасний стан їх пізнання; 

 визначити складові методологічної основи теоретико-правового 

дослідження помилок у використанні законодавчої техніки, охарактеризувати 

їх функціональні можливості; 

 узагальнити доктринальні підходи до визначення поняття «помилка у 

використанні законодавчої техніки», виокремити та охарактеризувати її ознаки, 

на підставі чого вдосконалити її визначення; 

 удосконалити систему критеріїв класифікації помилок у використанні 

законодавчої техніки та уточнити характеристику їх різновидів; 

 встановити особливості матеріальних і процедурних помилок у 

використанні законодавчої техніки, виокремити й охарактеризувати їх складові; 

 виокремити та узагальнити причини виникнення помилок у 

використанні законодавчої техніки в сучасній України;  

 визначити шляхи усунення помилок у використанні законодавчої 

техніки в сучасній Україні. 

Об’єктом дослідження є законодавча техніка як явище правової 

реальності. 

Предметом дослідження є теоретико-правові аспекти поняття та 

різновидів помилок у використанні законодавчої техніки.  

Методи дослідження. Особливості об’єкта та предмета дослідження, мети 

і завдань наукової роботи зумовили можливість визначити методологічну 

основу теоретико-правового дослідження помилок у використанні законодавчої 

техніки, що становить сукупність принципів наукового пізнання, 

методологічних підходів, філософських (світоглядних), загальнонаукових і 

спеціально-наукових методів. Методологічну стратегію наукового дослідження 

визначають методологічні підходи, які застосовано в роботі. За основу було 
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взято феноменологічний і системний методологічні підходи, що дали змогу 

виокремити пізнавальний потенціал помилок у використанні законодавчої 

техніки як об’єктивно зумовленого та багатоаспектного явища, притаманного 

законодавчим процедурам та актам. 

Функціональні можливості діалектичного методу сприяли аналізу 

помилок у використанні законодавчої техніки в контексті закономірностей їх 

виникнення, існування, шляхів усунення та попередження. У процесі 

дослідження застосовано історико-правовий метод, який дав змогу здійснити 

хронологічний аналіз ґенези світоглядних і наукових уявлень про помилки у 

використанні законодавчої техніки, на підставі чого узагальнити та 

охарактеризувати сучасний стан їх пізнання (підрозділ 1.1). Формально-

логічний метод використано для узагальнення доктринальних підходів до 

визначення поняття «помилка у використанні законодавчої техніки», 

виокремлення та характеристики її ознак, удосконалення її визначення 

(підрозділ 1.3); встановлення особливостей матеріальних і процедурних 

помилок у використанні законодавчої техніки (підрозділи 2.2, 2.3). Системно-

функціональний метод сприяв визначенню складових методологічної основи 

теоретико-правового дослідження помилок у використанні законодавчої 

техніки та характеристиці їх функціональних можливостей (підрозділ 1.2). 

Застосування системно-структурного методу забезпечило удосконалення 

системи критеріїв класифікації помилок у використанні законодавчої техніки, 

уточнення характеристики їх різновидів (підрозділ 2.1); виокремлення та 

характеристику складових матеріальних і процедурних помилок у використанні 

законодавчої техніки (підрозділи 2.2, 2.3). Праксеологічний метод використано 

для виокремлення та узагальнення причин виникнення помилок у використанні 

законодавчої техніки в сучасній Україні (підрозділ 3.1). Прогностичний метод 

дозволив визначити шляхи усунення помилок у використанні законодавчої 

техніки в сучасній Україні, обґрунтувати заходи їх попередження 

(підрозділ 3.2). 
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Теоретико-методологічна база дослідження. Світоглядною основою 

наукового дослідження теоретико-правових аспектів поняття та різновидів 

помилок у використанні законодавчої техніки стали уявлення про недоліки 

законодавства та законодавчої діяльності римських юристів (Гай, Модестін, 

Ульпіан, Цельс, Цицерон), юристів Середньовічної Європи (Г. Бректон, 

Граціан, Ірнерій), а також погляди І. Бентама, Г. Ф. Гегеля, Т. Гоббса, Г. Гроція, 

Г. Гуго, Р. Ієринга, Г. Кельзена, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та ін. 

У вітчизняній юридичній науці окремі теоретико-правові аспекти помилок 

у використанні юридичної техніки, в тому числі й питання їх розуміння та 

класифікації, досліджено в публікаціях С. В. Бобровник, О. В. Богачової, 

І. С. Гриценка, Ж. О. Дзейко, Т. О. Дідича, Є. П. Євграфової, А. П. Зайця, 

А. М. Колодія, Т. В. Курась, Б. В. Малишева, Н. М. Оніщенко, І. І. Онищука, 

О. В. Петришина, В. І. Риндюк, О. В. Скрипнюка, О. В. Фатхутдінової, 

І. Д. Шутака, О. І. Ющика та ін. Деякі теоретико-правові аспекти помилок у 

використанні законодавчої техніки досліджувались у роботах таких зарубіжних 

учених, як: В. М. Баранов, Р. Бержерон, І. Л. Брауде, В. Г. Графський, Р. Давид, 

А. Ю. Калінін, Ж. Карбоньє, Т. В. Кашаніна, Л. А. Морозова, Л. О. Мурашко, 

А. Нашиц, А. А. Соколова, В. В. Трофімов, Ф. Хайєк та ін. 

Учені-правознавці галузевих юридичних наук досліджували деякі 

практичні аспекти усунення і попередження помилок у використанні 

законодавчої техніки, що наявні в актах конституційного законодавства 

України (М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, О. П. Васильченко, О. В. Марцеляк, 

Н. А. Мяловицька), адміністративного законодавства України (В. М. Бевзенко, 

П. В. Діхтієвський, С. О. Мосьондз), кримінального законодавства України 

(П. П. Андрушко, З. А. Загиней, О. О. Кваша, О. М. Костенко) та ін. 

Емпіричну базу дослідження становлять літературні джерела, нормативно-

правові акти України, законопроектна документація, рішення Конституційного 

Суду України, офіційні звіти про діяльність Верховної Ради України, її Апарату 

та комітетів, суб’єктів права законодавчої ініціативи, матеріали офіційної 

статистики тощо. 
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Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є сучасною теоретично та практично витребуваною науковою 

роботою, у змісті якої досліджено теоретико-правові аспекти помилок у 

використанні законодавчої техніки як явища правової реальності. Наукова 

новизна одержаних результатів розкривається у висновках, положеннях і 

рекомендаціях, які становлять науковий доробок здобувача, а саме: 

уперше:  

 встановлено хронологічні межі історії розвитку світоглядних і 

наукових уявлень про помилки у використанні законодавчої техніки та 

доведено, що до кін. ХVІІІ ст. уявлення мали світоглядний характер, оскільки 

окремі аспекти зазначеної проблематики розкриваються в межах дослідження 

суміжних правових явищ і категорій (законодавча техніка, законодавча 

діяльність, правова поведінка тощо), а з поч. ХІХ ст. проблематика помилок у 

використанні законодавчої техніки отримує не лише продовження та посилення 

свого світоглядного осмислення, а й виокремлюється як самостійний об’єкт 

наукового дослідження, змістом якого є використання законодавчої техніки, що 

має помилковий характер та породжує відповідні недоліки юридико-технічного 

оформлення законодавчих актів та/або процедур здійснення законодавчої 

діяльності;  

 обґрунтовано самостійність помилки у використанні законодавчої 

техніки як елементу понятійно-категоріального апарату юридичної науки, 

оскільки за: змістом є порушенням (недотриманням) правил, прийомів, 

способів і засобів законодавчої техніки; походженням є результатом людської 

розумової діяльності та відзначається процесуальністю виникнення, виявлення, 

усунення та попередження; проявом полягає у порушенні (недотриманні) 

процедури законодавчої діяльності та/або у невідповідності форми, змісту, 

структури, реквізитів законодавчого акта вимогам законодавчої техніки; 

наслідками призводить до настання негативного, шкідливого юридично 

значимого результату або підвищує ризик зазначеного;  
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 виокремлено критерії структуризації матеріальних помилок у 

використанні законодавчої техніки – елементний склад законодавчого акта 

(логічні, мовні та формальні помилки) та процедурних помилок у використанні 

законодавчої техніки – момент їх виникнення (помилки, що стосуються 

порушення процедури підготовки проектів законодавчих актів; розгляду 

проектів законодавчих актів; прийняття та набрання чинності законодавчими 

актами); 

удосконалено:  

 визначення поняття «помилка у використанні законодавчої техніки» 

як особливого різновиду правових дефектів, змістом якого є умисне або з 

необережності порушення (недотримання) уповноваженими суб’єктами 

процедури законодавчої діяльності та/або юридико-технічних вимог до форми, 

змісту, структури та реквізитів законодавчого акта, яка має процесуальний 

характер виникнення, виявлення, усунення та попередження, призводить або 

підвищує ризик настання негативного юридично значимого результату, що 

стосується реалізації прав та свобод, законних інтересів суб’єктів права, 

виникнення правових перешкод функціонування і розвитку суспільства чи 

окремих його сфер;  

 класифікацію помилок у використанні законодавчої техніки шляхом її 

доповнення такими критеріями, як залежність від: виду законодавчого акта 

(конституційні, ратифікаційні (денонсаційні), кодифікаційні помилки, помилки 

у використанні законодавчої техніки актів поточної, надзвичайної 

законотворчості); суб’єктів (помилки, допущені суб’єктами 

законопроектування або суб’єктами законодавчої діяльності); елементів 

законодавчої техніки (помилки у використанні правил, способів, прийомів, 

засобів законодавчої техніки); характеру прояву (матеріальні, процедурні); 

 характеристику відмінностей матеріальних і процедурних помилок у 

використанні законодавчої техніки, що виявляються у: 1) формах прояву, де 

матеріальні помилки існують у вигляді законодавчого акта, а процедурні – 

процедури законодавчої діяльності або її змісту; 2) складових елементах, 
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оскільки до матеріальних помилок належать логічні, мовні та формальні, а до 

процедурних – помилки, що стосуються порушення процедур підготовки 

проектів законодавчих актів, їх розгляду, прийняття та набрання чинності 

законодавчими актами; 3) характері існування, оскільки матеріальні помилки 

мають переважно сталий характер, а процедурні – динамічний; 

4) функціональному призначенні, де матеріальні помилки дають змогу 

охарактеризувати стан відповідності законодавчого акта вимогам законодавчої 

техніки, а процедурні помилки – стан відповідності законодавчого процесу та 

законодавчої діяльності правилам, прийомам, способам і засобам законодавчої 

техніки; 

дістали подальшого розвитку:  

 положення про зміст доктринальних підходів до визначення поняття 

«помилка у використанні законодавчої техніки», в основу яких покладаються 

ідеї про її: прояв як невідповідність самого законодавчого акта та/або 

законодавчих процедур юридично закріпленим вимогам законодавчої техніки 

(формальний підхід); походження від недоліків діяльності уповноважених 

суб’єктів щодо використання правил, прийомів, способів і засобів законодавчої 

техніки (діяльнісний підхід); причини та наслідки, що мають соціально 

шкідливий характер (причинно-наслідковий підхід); 

  характеристика причин виникнення помилок у використанні 

законодавчої техніки в Україні, до яких віднесено: недостатність правового 

закріплення правил, прийомів, способів і засобів законодавчої техніки, змісту 

та послідовності процедур законодавчої діяльності, законодавчу невизначеність 

протиправності чи правомірності помилки, відсутність юридичної 

відповідальності за їх допущення тощо (формально-юридичні причини); 

ускладнену політичну ситуацію, в умовах якої здійснюється законодавча 

діяльність, поляризацію законодавчих ініціатив представників коаліційних та 

опозиційних політичних сил, представлених у парламенті, правову 

невизначеність і неусталеність практики застосування форм законодавчих актів, 

неуніфікованість структури законодавчих актів, відсутність необхідних 
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концептуальних засад законодавчої діяльності тощо (організаційно-технічні 

причини); 

 шляхи усунення помилок у використанні законодавчої техніки в 

сучасній Україні, що узагальнено в межах таких напрямів: 1) ідеолого-

концептуальний, націлений на удосконалення формування науково 

обґрунтованих концептуальних підходів до визначення розвитку законодавства 

України, окремих його галузей, а також механізмів формалізації правових норм 

у відповідних галузевих законодавчих актах; 2) формально-юридичний, 

націлений на посилення нормативно-правового забезпечення законодавчої 

діяльності та законодавчих актів, а також механізмів формалізації правових 

норм. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки та рекомендації, 

обґрунтовані автором за результатами проведеного дослідження, можуть бути 

застосовані в: науково-дослідній роботі – для подальшого розвитку теоретико-

правових знань юридичної науки, що стосуються використання законодавчої 

техніки та усунення і попередження юридико-технічних помилок; законодавчій 

діяльності – для удосконалення практики її здійснення, використання 

законодавчої техніки з метою мінімізації ризиків виникнення юридико-

технічних помилок; діяльності суб’єктів права законодавчої ініціативи – для 

поліпшення юридико-технічної якості законопроектів, що вносяться на розгляд 

до Верховної Ради України; викладацькій діяльності – під час підготовки 

підручників і навчальних посібників з навчальних дисциплін «Теорія права», 

«Наукові основи правотворчості та законодавчої техніки», «Практика сучасного 

нормопроектування в Україні», а також при розробці навчально-методичного 

забезпечення відповідних навчальних дисциплін. 

Апробація матеріалів дисертації. Висновки, положення і рекомендації, 

обґрунтовані автором у процесі підготовки дисертаційного дослідження, 

обговорювались на таких міжнародних і всеукраїнських наукових 

конференціях: ХІV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання реформування правової системи» (м. Луцьк, 16–17 червня 2017 р.); 
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Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 18–

19 січня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Правова 

держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 

(м. Ужгород, 15–16 лютого 2019 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування» 

(м. Львів, 24–25 листопада 2016 р.); Круглому столі до тижня права та 70-ї 

річниці Загальної декларації прав людини «Права людини в сучасних умовах 

розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. Київ, 14 грудня 2018 р.). 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 12 

наукових праць, серед них 7 статей у фахових виданнях, у тому числі 1 стаття – 

у фаховому виданні іноземної держави та 3 статті – у фахових виданнях 

України, які включено до міжнародних наукометричних баз, і 5 статей у 

збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації визначається метою і завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять сім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 278 сторінок, з яких обсяг основного тексту – 209 

сторінок. Список використаних джерел складається з 519 найменувань та 

розміщений на 53 сторінках. 

РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КАТЕГОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ 

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ   

 

 

1.1 Історія розвитку уявлень про помилки у використанні 

законодавчої техніки та методологічні аспекти дослідження їх теоретико-

правових аспектів 
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Будь-яка наукова робота насамперед потребує встановлення 

історіографічних засад дослідження предмету та визначення поточного стану 

його наукової розробки. Теоретико-правові аспекти помилок у використанні 

законодавчої техніки як пізнавальна проблематика не є новою в юридичній 

науці, оскільки обумовлена історичними закономірностями виникнення, 

становлення та розвитку законодавства як правового явища, що об’єктивно 

характеризується рівнем якості його юридико-технічної будови. Здійснення 

законодавчої діяльності, так само як і функціонування законодавчої бази вже 

обумовлює ризик виникнення помилок у використанні законодавчої техніки, а 

це в свою чергу доводить можливість виявлення помилок у використанні 

законодавчої техніки, вироблення та впровадження шляхів їх подолання, 

застосування превентивних засобів їх недопущення в подальшому. Вказане 

пояснює і те, що історія зародження і становлення законодавчої діяльності, а 

також законодавчих баз перших держав, які утворюються в VI-V ст. до н.е., 

обумовлюють виникнення та подальший розвиток перших уявлень про 

недоліки тогочасного законодавства, в тому числі і недоліки викладення 

правових приписів, їх зрозумілості, доступності для ознайомлення тощо, тобто 

недоліки юридико-технічного характеру в сучасному їх розумінні. Таким чином 

питання якості юридико-технічної будови законодавства в цілому та 

законодавчих актів, зокрема, піднімаються вже на філософському рівні 

пізнання з часів Античності, як умова ефективного державно-владного 

управління шляхом донесення змісту правових вимог до відома громадян. Саме 

з часів Античності у поглядах мислителів Стародавнього Китаю, Стародавньої 

Греції, юристів Стародавнього Риму вже зароджуються перші світоглядні 

уявлення про законодавчу техніку, її роль та значення, критичний аналіз 

положень законодавства на предмет їх відповідності вимогам зовнішнього 

оформлення, структурної побудови, мови виразу тощо.  

Юридико-технічна якість законодавчих актів, їх критичний аналіз на 

предмет недоліків та засобів їх усунення, набувають самостійного напряму 

дослідження вже в діяльності юристів Стародавнього Риму, стають предметом 
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осмислення представників його юридичних шкіл. Юристи Стародавнього Риму 

одними з перших в історії становлення правових вчень звертають увагу на 

залежність ефективності правового регулювання суспільних відносин від 

юридико-технічної якості положень законодавства, тим самим ними фактично 

започатковується вивчення помилок у використанні законодавчої техніки в 

юриспруденції, що знаходить своє продовження в поглядах юристів 

Середньовіччя (Ірнерій) та в подальших правових ученнях правознавців 

Просвітництва, Новітнього часу та сучасності.  

Процес світоглядного осмислення питань законодавчої техніки та помилок 

у її використанні триває до сьогодення та не є завершеним, а навпаки 

посилюється дискусіями на предмет змісту, значення помилок у використанні 

законодавчої техніки, їх різновидів, тенденцій розвитку та факторів, що на них 

впливають, шляхів їх усунення та недопущення в майбутньому тощо. 

Незважаючи на тривалий процес зародження та розвитку уявлень про 

законодавчу техніку в цілому та помилки під час її використання, зокрема, слід 

відзначити, що ці уявлення акумулювались в юридичній науці досить тривалий 

період. Тому набули багатоаспектного та багаторівневого характеру, 

узагальнили в собі широке коло поглядів мислителів, філософів, вчених, 

державних діячів, розкрили вказану проблематику крізь призму положень 

різноманітних типів та шкіл праворозуміння, шляхом використання 

функціонального потенціалу складових методології наукового пізнання. Історія 

зародження та розвитку уявлень про помилки у використанні законодавчої 

техніки доводить факт: 

 по-перше, багатоаспектності представлених результатів дослідження, 

що виявляється у вивченні різноманітних властивостей, форм прояву, 

функціонального призначення, природи та сутності вказаного явища, що, з 

одного боку, є об’єктивно обумовленим через складність самого феномену 

помилок у використанні законодавчої техніки, а з іншого боку – зумовлює 

плюралізацію, а подекуди і поляризацію уявлень про помилки у використанні 

законодавчої техніки в цілому та окремих її аспектів зокрема. Це ускладнює 
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здійснення подальшого дослідження, оскільки вимагає посилити вивчення 

історіографічних аспектів предмету дослідження, визначення поточного стану 

його наукової розробки, узагальнення існуючих уявлень про нього, а також 

встановлення методологічної основи подальшої наукової роботи; 

 по-друге, багаторівневості процесу дослідження помилок у 

використанні законодавчої техніки, що пояснюється міждисциплінарним 

характером цієї проблематики, оскільки вони можуть становити предмет 

світоглядного (філософського) осмислення, а також предмет наукової розробки 

в межах питань політології, соціології, документознавства, і звісно ж 

юриспруденції. Також слід зазначити, що питання помилок у використанні 

законодавчої техніки становлять пізнавальний інтерес як з боку представників 

теорії держави і права, що досліджують їх історико-правові, методологічні, 

категоріальні, функціональні, прикладні та інші аспекти, так і з боку 

представників галузевих юридичних наук (цивільного права, кримінального 

права, адміністративного права, кримінального процесуального права, 

цивільного процесуального права, господарського права, трудового права 

тощо) та спеціально-прикладних юридичних наук (науки юридичної діяльності 

тощо); 

 по-третє, посилення багатовекторності та міждисциплінарності 

подальших досліджень помилок у використанні законодавчої техніки, що 

обумовлено необхідністю узагальнення існуючого стану їх вивчення та 

потенційною можливістю і необхідністю розвитку наукових досліджень 

різноманітних аспектів помилок у використанні законодавчої техніки (історико-

правових, методологічних, категоріальних, функціональних та інших), в межах 

існуючих рівнів наукового пізнання (світоглядному (філософському), 

загальнонауковому та спеціально-науковому). 

Все це обумовлює наявність потужного наукознавчого потенціалу історії 

розвитку пізнання помилок у використанні законодавчої техніки, вивчення якої 

дозволить встановити динаміку світоглядних уявлень та наукового дослідження 

помилок у використанні законодавчої техніки, з’ясувати поточний стан 
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наукової розробки теоретико-правових аспектів помилок у використанні 

законодавчої техніки як наукознавчої проблематики, визначити наукознавчий 

потенціал їх подальшого наукового вивчення. Окрім того, відзначаючи високий 

рівень актуальності, наукової та практичної витребуваності наукового 

дослідження теоретико-правових аспектів помилок у використанні 

законодавчої техніки, їх багатоаспектність та високий рівень плюралізації як 

поточних наукових досліджень, так і існуючих результатів дослідження, 

вважаємо за доцільне встановити і методологічні аспекти їх дослідження 

шляхом визначення функціонального потенціалу складових методології для 

вивчення теоретико-правових аспектів помилок у використанні законодавчої 

техніки.  

Актуальність наукового дослідження історії розвитку наукового пізнання 

помилок у використанні законодавчої техніки та методологічних аспектів їх 

дослідження доводиться також і аналізом праць та положень чинного 

законодавства України. Це надало змогу з’ясувати, що із усіх помилок, які 

допускаються законодавцем в процесі законотворення, типовими є саме 

техніко-юридичні. Типовими вони є не лише через свою розповсюдженість та 

найбільшу питому вагу у законодавчих актах України, але і через те, що вони є 

певним зразком, стандартом, відповідають певному типові помилок у 

законодавчій техніці (мовні, логічні, процедурні), встановлені та прийняті в 

юридичній науці.  

Стан дотримання вимог законодавчої техніки в Україні є досить низьким і 

потребує зміни підходів до її використання, впровадження більш дієвих 

механізмів забезпечення використання правил, прийомів, способів та засобів 

законодавчої техніки, засобів контролю за дотриманням законодавчої техніки, 

суворіших санкцій за порушення вказаних вимог уповноваженими суб’єктами. 

Відсутність чітко визначених правил законотворення, а також порушення чи 

недотримання встановлених вимог законодавчої техніки, неминуче породжує 

юридико-технічні помилки як в законодавчих актах України, так і в процедурах 

здійснення законодавчої діяльності, призводить до виникнення нечітких 
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правових положень, прогалин, колізій, суперечностей у правовому регулюванні 

суспільних відносин. Тоді, як дотримання вимог законодавчої техніки дає змогу 

забезпечити належний юридико-технічний рівень законодавчих актів, уникнути 

помилок у використанні законодавчої техніки, ефективніше регулювати 

суспільні відносини та реалізовувати права і обов’язки громадян. 

Для забезпечення високого юридико-технічного рівня законодавчих актів 

насамперед необхідно посилити наукові дослідження питань теорії 

законодавчої техніки, підготувати комплекс єдиних науково-методичних 

рекомендацій, що стосуватимуться використання законодавчої техніки, а також 

нормативно закріпити основні вимоги законодавчої техніки, що мають 

імперативний характер. А це можливо зробити виключно на наукових засадах, 

попередньо з’ясувавши історію становлення і розвитку уявлень про помилки у 

використанні законодавчої техніки, визначивши стан наукового дослідження 

вказаної проблематики, а також виокремивши складові методологічної основи 

наукового дослідження та визначивши їх функціональний потенціал для 

застосування в межах цієї роботи. Актуальність наукового дослідження 

вказаних питань доводиться і поглядами вчених. В цьому плані ще Р. Ієринг 

стверджував, що технічна недосконалість права являє собою недосконалість 

усього права; недолік, що гальмує право і шкодить йому в усіх його цілях і 

завданнях [174, с. 332].  

Наголошуючи на високому рівні актуальності наукового дослідження 

теоретико-правових аспектів помилок у використанні законодавчої техніки, 

відзначаючи наявність історіографічних аспектів наукового пізнання предмету 

цієї наукової роботи та доцільність їх узагальнення і переосмислення, а також 

складність предмету наукового дослідження, що потребує відповідного 

методологічного забезпечення, вважаємо за доцільне в межах цього підрозділу 

дисертації: 

1) провести критичний аналіз існуючих уявлень про законодавчу техніку 

та помилки у її застосуванні крізь призму їх історії зародження та розвитку; 
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2) встановити і розкрити особливості сучасного стану наукового 

дослідження помилок у використанні законодавчої техніки; 

3) визначити та обґрунтувати перспективи наукового дослідження 

теоретико-правових аспектів помилок у використанні законодавчої техніки; 

4) встановити методологічну основу наукового дослідження теоретико-

правових аспектів помилок у використанні законодавчої техніки, з’ясувати 

функціональний потенціал складових методології крізь призму їх дослідження. 

Відповідно до поставлених завдань, насамперед доцільно провести 

критичний аналіз існуючих уявлень про законодавчу техніку та помилки у її 

застосуванні крізь призму їх історії зародження та розвитку. Перші уявлення 

про недоліки законів, що призводили до неправильного або неточного 

сприйняття суб’єктами права їх положень зароджуються ще у поглядах 

мислителів Античності та державних діячів стародавніх Вавилону, Індії та 

Китаю. У Стародавньому Вавилоні виникають одні з перших уявлень про 

недоліки існуючих законодавчих актів та необхідність їх усунення, шляхом 

здійснення їх систематизації. В результаті вавилонським царем Хаммурапі у 

1750-х роках до н.е. було видано закони, які усували недоліки попередніх 

законодавчих актів, положення яких були неузгодженими, подекуди 

суперечливими і несправедливими, а також скасовували всі існуючі неписані 

правила  [289]. Це призводило до конфліктів в середині країни між 

різноманітними верствами населення, а також між владною верхівкою. Така 

ситуація змусила царя Хаммурапі видати власні закони, скасувавши тим самим 

всі попередні, а їх призначенням мало стати подолання конфліктів у 

тогочасному суспільстві. Закони Хаммурапі фактично усували існуючі помилки 

в законодавчих актах, націлені були на скасування всіх неписаних правил та 

впровадження їх єдиної письмової форми (самі закони Хаммурапі 

розміщувались на стовпах на центральній площі, щоб донести їх зміст до 

відома всього населення, складались з 262 статей та стосувались 

рабовласницьких, сімейних, цивільних, кримінальних сфер суспільних 

відносин). Подібні висновки можливо зробити і за результатами аналізу 
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положень Законів Ману та їх призначення [481, с. 68]. Вказані закони засновані 

на закріплені прав та обов’язків суб’єктів відповідно до їх приналежності до 

тієї чи іншої касти (варни). Фактично в положеннях законів Ману вперше 

закладено ідею структуризації їх змісту на права та обов’язки, що дозволяє 

забезпечити впорядкування суспільних відносин, шляхом чіткого визначення 

меж поведінки суб’єктів крізь призму можливої та необхідної поведінки. Що 

стосується оцінки їх юридико-технічного оформлення, то такий підхід дозволяє 

уникати неоднозначності розуміння їх положень суб’єктами права та 

невизначеності у змісті правових приписів.  

У поглядах мислителів Стародавнього Китаю закладаються ідеї 

недопущення відходу при підготовці змісту закону від засад справедливості, що 

слугує критерієм віднесення конкретного правила до статусу законодавчого 

(даосизм) [92, с. 321-323]; заснованості змісту законів на існуючих моральних 

відносинах між людьми, поточному культурному рівні, недопущення 

закріплення рівності людьми (оскільки кожна людина є індивідуальна з різними 

здібностями та яка на засадах справедливості має отримувати матеріальні 

результати відповідно до результатів реалізації своїх здібностей), заперечення 

доцільності надмірно каральних та жорстоких санкцій (конфуціанство) [7, 

с. 355], виключно державно-владного характеру закону, в положеннях якого 

закріплюється механізм реалізації інтересів держави, а за своєю сутністю сам 

закон має бути каральним, оскільки мав породжувати страх у людей за його 

невиконання жорстокістю покарання (легізм) [21, с. 418]. В контексті помилок 

у використанні законодавчої техніки цікавою і корисною в сучасних умовах 

допущення помилок при здійсненні законодавчої діяльності в Україні є думка 

Конфуція, який приходить до висновку, що єдина справжня помилка – не 

виправляти свої минулі помилки [44, с. 121]. Особливо це актуально на фоні 

заяв окремих представників політичних сил, представлених в парламенті 

України про те, що сьогодні необхідно прийняти той або інший законодавчий 

акт, а потім будемо його удосконалювати та доопрацьовувати [86; 331]. В 

цьому плані цікавими є особливості розгляду та прийняття Закону України 
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«Про вищий антикорупційний суд України», зміни і доповнення в який 

вносились до Верховної Ради України вже тоді, коли основний закон ще не 

набрав чинності [132].     

В аспекті подальшого розвитку уявлень, які передували безпосереднім 

поглядам про помилки у використанні законодавчої техніки, були ідеї 

мислителів Стародавньої Греції. Ними обґрунтовуються ідеї про 

співвідношення звичаєвих норм та правових в частині набуття звичаєвими 

нормами властивостей правових шляхом їх визнання та санкціонування 

державною, закріплення в законах (Полібій) [303, с. 85], природність права та 

штучність закону, як людського винаходу, яким можна формалізувати 

природне право, водночас можна і закріпити владні інтереси, тим самим 

допустити помилку (Протагор) [177, с. 50], визнання права, що походить від 

природи, та закріплення відповідальності за його порушення у законах, що має 

штучний характер (Фразімах) [302, с. 411], необхідність формулювання законів 

таким чином, щоб їх положення були зрозумілими, дієвими та ефективними 

(Сократ) [436, с. 101], відповідно порушення цієї вимоги призводить до 

помилки; наявність так званого ідеального права в ідеальній державі, при чому 

таке право має носити законодавчо виражений характер, забезпечуючи 

гармонію і справедливість між людьми (Платон) [335, с. 161], співвідношення 

природного права як витоків офіційного  права, при чому його виникнення 

детермінує конкретна мета законотворця, а змістом цієї мети має бути 

справедливе суспільство (Аристотель) [10, с. 55]. 

Засновниками перших уявлень про законодавчу техніку та про помилки у 

її використанні слід вважати римських юристів. На переконання Цицерона, 

закони створюються в особливому порядку, і цей процес, з одного боку, 

забезпечує якість його положень, а з іншого боку – він має об’єктивно 

зумовлений невідворотний характер, оскільки відбувається синхронно з 

розвитком самого суспільства, відображаючи в собі засади його устрою. В 

іншому випадку закон і його положення будуть антисуспільними та 

породжуватимуть конфлікти всередині нього [477, с. 164-165]. Іншими 
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римськими юристами обґрунтовуються ідеї про роль суб’єктів законотворчості 

в умовах впливу різноманітних факторів на цей процес (Папініан) [177, с. 103], 

сукупність вимог, яким має відповідати закон, а саме: точність, лаконічність, 

грамотність, однозначність, доступність (Гай) [68, с. 38], створення закону, що 

відбувається за результатами особливої юридичної діяльності, змістом якої є 

втілення в його положеннях загальних та обов’язкових вимог до поведінки 

людей, що дозволить досягнути справедливості в суспільстві (Павел) [326]; 

формальну визначеність положень закону, їх несуперечливість та чіткість 

розуміння націленості положень закону (Ульпіан) [24], закріплення критерію 

поведінки, з метою чіткого розуміння суб’єктом міри дозволеного та 

забороненого (Марціан) [178, с. 107] тощо. Водночас, слід відзначити, що сама 

ідея техніки побудови законодавчого акту належить юристу Гаю, який 

розглядає її не як творчий процес, а як застосування чітко визначених вимог до 

формулювання змісту закону.  

У цілому слід зазначити про те, що світоглядні уявлення мислителів, 

філософів, державних діячів періоду Античності ще не розкривають 

проблематику помилок у використанні законодавчої техніки в якості 

самостійного об’єкту наукового пізнання, водночас роблять перші спроби 

розкрити питання якості законів крізь призму процесу їх формалізації та 

відповідності конкретним вимогам (системності, формальної визначеності, 

обов’язковості, справедливості, повноти, несуперечливості тощо), і цей процес 

має постійний характер, зумовлений об’єктивними потребами безперервного 

процесу оновлення законодавчої бази держави. 

В історико-правовому плані цікавими є уявлення мислителів 

Середньовіччя, особливо юристів того часу, які продовжують розвивати та 

розширювати уявлення філософів попереднього періоду, адаптовувати їх до 

тогочасних реалій становлення феодального устрою та національних систем 

феодального законодавства. В період Середньовіччя уявлення про помилки у 

використанні законодавчої техніки доповнюються теологічними поглядами 

Ф. Аквінського, який опосередковано наголошує на вимогах зрозумілості та 
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доступності людських законів, їх спроможності донести до відома людей 

засади божественного закону, не допустити виникнення протирічностей між 

положеннями людських та божественних законів [5, с. 234-236]. Філософ 

обґрунтовував думку про те, що людські або світські закони, виникають за 

результатами професійної діяльності законотворців, котрі вкладають в них свої 

навички письма, офіційного стилю викладення правових приписів та 

закріплення інформації про застосування примусових засобів [5, с. 237]. Ірнерій 

продовжив наукові ідеї юристів Стародавнього Риму та доводив, що закон має, 

з одного боку, власну форму виразу – письмовий документ, що має 

загальнообов’язковий характер, є загальнодоступним та спроможний закріпити 

і акумулювати систему загальнообов’язкових правил поведінки, а з іншого боку 

– індивідуальний зміст, що виявляється в положеннях законодавчих актів, котрі 

в логічному порядку розміщені, є зрозумілими і доступними для сприйняття 

суб’єктам права, відповідають поточним умовам і потребам життя суспільства 

та ін. [177, с. 131-132]. Подібними за характером і змістом були уявлення і 

інших юристів Середньовіччя, які у своїх дослідженнях прийшли до висновку 

про те, що людські закони мають бути ієрархічно побудовані, мати обов’язкові 

реквізити (назва, дата ухвалення, печатка та ін.) та відповідати церковним 

законам (Л. Раймунд), відображати та відповідати особливостями конкретного 

історичного етапу розвитку суспільства, а також протидіяти протистоянням між 

феодалами (Е. фон Рєпков) [262]. Важливими у формуванні передумов 

подальшого виокремлення помилок у використанні законодавчої техніки як 

об’єкту наукового пізнання стали погляди Н. Макіавеллі, котрий звернув увагу 

на штучність закону в цілому і його походження від людської розумової 

діяльності. Це характеризує не лише переваги закону як засобу фіксації 

політичної волі, але і недоліки, котрі можуть виникати в законі через 

потенційну можливість будь-якої людини допускати помилки, а це може в 

подальшому впливати на ефективність інструментального впливу права та 

впорядкування суспільних відносин [226]. На обумовленість закону мудрістю 

та розумовою діяльністю людини звернув увагу і Г. Гроцій [177, с. 299]. 
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Ф. Бекон довів виключно письмовий характер закону, його структуризацію на 

приписи, важливість заснованості закону на засадах справедливості [177, 

с. 305]. Б. Спіноза визначав людські закони як прояв природного права у змісті 

правових приписів, водночас припускав можливість відхилення їх змісту від 

засад природного права, що фактично ставало підставою для того, щоб 

поставити під сумнів їх приналежність до системи законодавчих приписів, 

оскільки тоді вони ставали формою прояву свавілля правителя [435, с. 45].  

Таким чином період Середньовіччя в історії зародження уявлень про 

помилки у використанні юридичної техніки доповнює правові вчення ідеями 

про теологічний характер походження права та його подальший формальний 

прояв у вигляді світських (державних) законів, роль формального виразу 

положень законодавства, обов’язкового розміщення правових актів відповідно 

до засад ієрархічного підпорядкування, де основу становлять законодавчі акти 

монарха, а їх положенням мають відповідати норми, закріплені законами 

місцевих феодалів, закріплення обов’язкових реквізитів законодавчих актів, що 

засвідчують статус та легітимність законодавчих актів.  

Проблематика юридико-технічної якості законодавчих актів, відповідності 

їх положень вимогам форми і змісту закону, становить пізнавальний інтерес і у 

працях представників Просвітництва, в яких питання помилок у використанні 

законодавчої техніки ще не виокремлюється в якості самостійного предмету 

наукового осмислення, водночас, їх вивчення опосередковано здійснюється 

крізь призму дослідження особливостей законодавчого процесу, законодавчої 

діяльності, якості законодавчих актів, шляхів її удосконалення тощо. Зокрема 

Дж. Локк наголошував на тому, що закон може мати помилки лише в тому 

випадку, якщо він порушує природні основи миру, гармонійного співжиття 

людей в суспільстві та взаємодопомоги. Зміст закону може бути різним, однак 

його мета має бути однакова – відобразити основи природи соціуму та людини, 

тим самим досягти вказаних чеснот [259, с. 11-12], будь-які формальні недоліки 

закріплення законодавчих положень мають тлумачитись відповідно до 

природних засад співжиття людини, тоді не буде колізій у питаннях правового 
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регулювання, конфліктів між людьми щодо їх матеріального та духовного 

життя [259, с. 14]. В свою чергу Т. Гоббс характеризував техніку закону як 

таку, що виступає інструментом в руках держави. За допомогою неї 

уповноважені державою суб’єкти здатні у письмовому вигляді донести до 

суб’єкта права інформацію про межі його прав та межі прав інших суб’єктів, а 

також причини, характер та зміст негативних наслідків, котрі можуть настати в 

результаті порушення вказаних меж. От саме засоби інформаційного 

наповнення законодавчих положень, а також їх узагальнення в межах 

конкретної форми виразу права – закону, і становить зміст та процес техніки 

закону [177, с. 328]. Виходячи з того, що техніка закону – це інструмент в руках 

уповноважених суб’єктів законодавчої діяльності, і цей інструмент 

застосовується в процесі людської розумової діяльності, відповідно можливо 

припустити і про наявність помилок у її використанні, що призводить до 

недоліків інформаційного наповнення вимог держави до суб’єктів права 

шляхом встановлення меж їх поведінки. Представники так званого 

французького Просвітництва наголошували на тому, що основу змісту законів 

становить відповідний суспільний договір як компроміс інтересів в суспільстві, 

а також інтересів суспільства в цілому та держави, відповідно і зміст 

законодавчих актів має закріплювати зміст таких компромісів, встановлювати 

засоби їх досягнення і забезпечення (Ж. Ж. Руссо) [419, с. 52], враховувати та 

закріплювати у змісті законів основи співжиття людей, які сформувались 

історично, під впливом різноманітних факторів суспільного розвитку, тим 

самим є визнаними у суспільстві (Ш.-Л. Монтеск’є) [177, с. 369], 

трансформувати засади природного права у право позитивне, що дозволяє 

донести до відома суб’єктів прав та закріпити засоби забезпечення життя людей 

на засадах природного права (П. Гольбах) [315, с. 268], регламентувати деталі 

суспільного договору, що укладений між правителем та самим суспільством, 

що полягають у визначенні положень співвідношення інтересів різних 

прошарків населення (Д. Дідро) [315, с. 262]; встановити та гарантувати права і 

свободи людини, тим самим забезпечити природну автономію кожній людині 
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[177, с. 364]. Представниками німецького Просвітництва ідеї про законодавчу 

техніку (в сучасному її розумінні. – Прим. авт.) доповнювались поглядами про 

механізм її застосування законодавцем, який мав виявити та проаналізувати 

об’єктивно встановлені в суспільстві загальноприйняті норми співжиття, які 

сприйняті та визнані більшою частиною суспільства, а в подальшому надати 

вказаним нормам ознак формальної визначеності в письмовому акті та 

забезпеченості у вигляді засобів переконання та примусу (І. Фіхте) [69, с. 26], 

про роль розумової діяльності людини щодо моделювання варіантів поведінки, 

визначення серед них найбільш об’єктивно доцільної та її закріплення за 

допомогою мови у вигляді приписів (І. Кант), при чому основу таких моделей 

мають становити моральні основи співжиття людей [186], про порядок 

письмового виразу права, що відбувається за допомогою особливої процедури 

та має бути заснованим на засадах природного права, поширити їх на площину 

забезпечення національних інтересів (Г. Гегель) [72]. 

В цілому можемо підсумувати, що до кін. ХVІІІ ст. проблематика помилок 

у використанні законодавчої техніки ще не була виокремлена як самостійний 

об’єкт наукового пізнання, водночас окремі аспекти зазначеної проблематики 

розкриваються в межах досліджень суміжних правових явищ та категорій, а 

саме: законодавча техніка, що розкриває питання помилок у її використанні 

крізь призму її інструментального призначення; законодавча діяльність, в 

межах якої піднімається питання змісту помилок, що становить невідповідність 

потреб суспільних відносин конкретним правовим нормам, виявляється в 

недоліках їх фіксації за допомогою відповідних прийомів, способів та засобів у 

змісті законів, як елементу позитивного права; правова поведінка, де помилки у 

використанні законодавчої техніки знаходять свій прояв у вигляді хибного 

усвідомлення суб’єктами права правових вимог та їх втілення у власній 

поведінці. 

Починаючи з поч. ХІХ ст. помилки у використанні законодавчої техніки 

набувають наукознавчого характеру, а їх пізнання відбувається в межах як 

світоглядного, так і наукового дослідження. Відповідно це обумовлює 
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формування уявлень про помилки у використанні законодавчої техніки 

світоглядного та наукового характеру. Окрім того характерним також є і те, що 

самі питання помилок у використанні законодавчої техніки переважно 

розкриваються крізь призму положень відповідних шкіл праворозуміння, що 

отримують свій розвиток та узагальнення саме починаючи з кін. ХVІІІ ст. – 

поч. ХІХ ст. у поглядах німецьких вчених Г. Гуго, Г. Пухти, Ф. Савіньї та ін., 

яких ще прийнято в юридичній літературі називати засновниками історичної 

школи права. У межах своїх наукових юридичних досліджень вказані вчені 

виокремлюють такі поняття як «правоутворення», «правотворчість», 

«законодавча техніка», «формалізація права», «соціалізація права» та ряд 

інших, що в цілому охоплюють проблематику зародження, виникнення, 

розвитку, вдосконалення, дію права як особливого історично зумовленого 

соціального феномену. Г. Гуго одним з перших зазначає про те, що право 

формалізується у законах за допомогою техніки правового письма, і сама мова 

виступає тим засобом, що забезпечує передання ідей законотворця суб’єктам 

права, на яких розрахована дія законодавчого акту. В межах цього, вчений 

застерігає про те, що використання мови при формулюванні положень 

законодавчих актів є надзвичайно відповідальною роботою, оскільки існує 

високий ризик порушення мовних правил та подальшого неправильного 

донесення правової інформації до суб’єктів права, а це в свою чергу порушить 

порядок втілення ідей законодавця в правове життя суспільства та участі в 

ньому громадян [178, с. 76]. Вказані ідеї підтримані Ф. Савіньї, який у своїх 

поглядах звертає увагу на наявність особливого етапу в законодавчому процесі, 

котрий трансформує виявлений так званий «народний дух» у правове письмо, 

надаючи йому загальнообов’язкових та формально визначених властивостей 

[420]. В такому ж аспекті розкриває питання законодавчої техніки і Г. Пухта, 

окремо відзначаючи про шкідливість помилок при формулюванні правових 

приписів, особливо пов’язаних із колізійністю правових приписів історично 

сформованим закономірностям життя суспільства [401]. Вказані ідеї фактично 

закладають основу критичного осмислення феномену законодавчої техніки, не 
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лише як інструменту формулювання правових приписів, але і як інституту, що 

забезпечує безпомилковість формулювання правових приписів, слугує 

критерієм адекватності формулювання законодавчих приписів відповідно до 

«народного духу», тобто історично сформованих та суспільно визнаних засад 

його життєдіяльності. На нашу думку, положення історичної школи 

праворозуміння, мають важливе пізнавальне значення, оскільки фактично 

започатковують вивчення помилок у використанні законодавчої техніки як 

наукознавчої проблеми та в цілому розкривають законодавчу техніку як таку, 

що походить від діяльності уповноважених суб’єктів та слугує критерієм 

визначення юридико-технічної досконалості або недосконалості формулювання 

законодавчих актів. Водночас вказані положення є недостатніми для 

універсального застосування їх в процесі подальшого вивчення вказаної 

проблематики. Це пояснюється тим, що не буде враховано людський фактор у 

використанні правил, прийомів, способів та засобів законодавчої техніки, а 

також функціонально не буде встановлено особливості прояву результатів 

використання законодавчої техніки та характер недоліків, до яких може 

призвести або призводить таке використання.  

В аспекті розвитку уявлень про помилки у використанні законодавчої 

техніки цікавими є погляди, що обґрунтовуються вченими як продовження 

розвитку положень природного праворозуміння. У поглядах Е. Гуссерля 

розуміння помилок у праві пов’язується суто з категорією «позитивне право». 

У природному праві помилок бути не може, виходячи з його сутності [88, 

с. 128]. В. Майгофер характеризує недоліки права виключно крізь призму буття 

людини, оскільки саме в ньому виявляється дія позитивного права. Вчений 

допускає наявність помилок у позитивному праві, оскільки позитивне право 

походить від людської діяльності та в подальшому знаходить своє поширення в 

життєдіяльності людини [175, с. 98-99]. А. Кауфман також звертає увагу на те, 

що наявність помилок у формулюванні права – це невідповідність правових 

норм поточним потребам часу, умовам його функціонування. Відповідальність 

за це лежить на тих суб’єктах, які відповідальні за формальний вираз права. 
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Зазначає також і на наявність ризиків появи та поширення свавілля, причиною 

чого можуть бути саме помилки формалізації права [516, с. 152-153]. На нашу 

думку, в сучасних умовах здійснення наукових досліджень помилок у 

використанні законодавчої техніки положення юснатуралізму є важливими для 

продовження наукового вивчення помилок як особливої форми невідповідності 

писаного права праву природному. Однак, за аналогією із вказаним 

методологічним значенням положень історичної школи права, вони є 

недостатніми для всебічного продовження наукових розробок, оскільки 

спроможні розкрити питання їх теоретико-правових аспектів виключно крізь 

призму їх прояву у позитивному праві. При цьому не спроможні врахувати 

суб’єктно зумовлений характер помилок у використанні законодавчої техніки, 

особливості їх прояву, причини виникнення та шляхи подолання і 

попередження. 

Варто звернути увагу і на положення позитивізму у праворозумінні, зміст 

яких дає можливість розкрити помилки у використанні законодавчої техніки як 

самостійне поняття юридичної науки, що наділене власними ознаками та має 

уніфіковане визначення. Представники позитивізму у праворозумінні 

звертають увагу на джерела походження права, крізь призму чого розкривають і 

особливості джерел виникнення помилок у його формулюванні, а також тих 

факторах, які обумовлюють їх появу та розвиток. Оскільки законодавча техніка 

виявляється у самих законодавчих актах, тому і допущені помилки у її 

використанні так само відображаються у самих законодавчих актах, при чому їх 

існування є таким, що перешкоджає реалізації потреб та інтересів людини 

(І. Бентам) [26], знаходить свій прояв або у змісті, або у формі законодавчого 

акту, впливає на подальші напрями удосконалення формального виразу права 

[282]. Цікавими в межах позитивістської течії праворозуміння є погляди 

Дж. Остіна, який приходить до висновку про те, що помилки у праві зумовлені 

його штучним характером, оскільки воно є продуктом розумової діяльності 

людини та отримує матеріальний вираз як система законодавчих актів [323]. 

Важливо звернути увагу і на погляди Г. Кельзена, котрий взагалі пов’язує 
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законодавчу техніку з особливим механізмом виявлення та формалізації правил 

поведінки, котрі походять від суспільних потреб та націлені на впорядкування 

життя людей [194, с. 76], тому і помилки виявляються не стільки в самих 

законодавчих актах, скільки в недоліках зазначеного механізму виявлення та 

формалізації правил поведінки. Тому не можна говорити про недоліки 

законодавчих актів, доцільніше і справедливіше вести мову про помилки і 

недоліки функціонування зазначеного механізму. У методологічному аспекті 

положення позитивізму мають значний пізнавальний потенціал, оскільки 

дозволяють розкрити помилки у використанні законодавчої техніки крізь 

призму їх виразу в законодавчих актах, механізмів вияву та шляхів усунення. 

Водночас вказані положення є недостатніми для всебічного дослідження 

багатоаспектності помилок у використанні законодавчої техніки, потребують 

розширення розуміння законодавчої техніки, що дозволить встановити їх 

історичну, соціологічну, антропологічну, психологічну обумовленість. 

В цьому ж аспекті цікавими є положення соціологічної школи 

праворозуміння, які закладають методологічний фундамент для пізнання 

теоретико-правових аспектів помилок у використанні законодавчої техніки як 

недоліків виявлення та закріплення історично сформованих та суспільно 

визнаних правил співжиття. М. Вебер приходить до висновку про те, що 

законодавча техніка – це є вираз волі законодавця, її закріплення в змісті 

законодавчих актів. Причому ця воля формується під впливом різноманітних 

факторів суспільного життя та в подальшому, після її закріплення реалізується 

в житті суспільства. Тому і розуміння законодавчої техніки є значно ширшим, 

оскільки включає в себе також правила, прийоми, способи та засоби 

формування волі законодавця, її виразу та подальшої реалізації в житті 

суспільства [50, c. 288-289], а також і його тлумачення, що вимагає не лише 

оформлення актів тлумачення, але і застосування комплексу прийомів його 

здійснення [49, c. 506]. Також питання помилок у використанні законодавчої 

техніки у поглядах представників соціологічної школи праворозуміння 

розкривається і як результат впливу різноманітних факторів суб’єктивного 
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характеру на утворення і формалізацію права (Е. Дюркгейм) [119], прояв 

нерозвиненості суспільства та панування в ньому конфліктного характеру 

відносин, неусталених ціннісних орієнтирів його розвитку (О. Конт), що 

виявляється у невідповідності правових положень реальному стану 

взаємовідносин в суспільстві, котрі мають становити об’єкт дослідження 

законотворця та їх подальшої юридизації шляхом перетворення їх у писані 

вимоги до поведінки суб’єктів (Є. Ерліх) [494] тощо. Слід відзначити потужний 

наукознавчий потенціал положень соціологічного підходу до розуміння права, 

оскільки в аспекті наукового дослідження помилок у використанні 

законодавчої техніки він дозволяє встановити фактори, котрі призводять до 

виникнення таких помилок, з’ясувати особливості їх впливу на правове 

забезпечення суспільних відносин, виокремивши ті недоліки, до яких 

призводять такі помилки, а також конкретизувати зміст шляхів недопущення 

помилок у використанні законодавчої техніки в частині мінімізації впливу 

суб’єктивних факторів на законопроектну та законодавчу діяльність. Однак, 

слід відзначити і наявність певних дискусійних положень соціологічного 

підходу до праворозуміння в аспекті дослідження помилок у використанні 

законодавчої техніки. Насамперед, мова іде про надмірно вузький підхід до 

вивчення правових явищ, виключно крізь призму їх соціально обумовленої 

природи, сутності, прояву, функціонального призначення тощо. Це суттєво 

обмежує наукове дослідження, оскільки поза увагою дослідника залишаються 

питання форм прояву помилок, змісту і складових законодавчої техніки як 

критерію визначення помилковості законодавчих актів в цілому або окремих 

його частин. Окрім того, поза увагою дослідника залишаються і питання ролі 

людини, особливостей її психіки, розумових здібностей в частині недопущення 

помилок у використанні законодавчої техніки або їх виявлення з метою 

подальшого усунення.  

З точки зору змісту діяльності людини як суб’єкта підготовки проектів 

законів, то М. Ф. Владимирський-Буданов приходить у своїх наукових пошуках 

до висновку про те, що недоліки формального виразу права є наслідком або 
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недостатньої сформованості правових уявлень у суб’єкта, що здійснює 

підготовку актів законодавства, або недоліків у волевиявленні цього суб’єкта, 

відсутністю його принципової позиції в плані реалізації законодавчої 

ініціативи, невизначеністю щодо напрямів поліпшення форм та змісту 

закріплення права [60]. Незважаючи на те, що вчений безпосередньо не 

виокремлює помилки у використанні законодавчої техніки в якості 

самостійного об’єкту наукового пізнання, він опосередковано характеризує їх 

природу та форми виразу. Трансформуючи погляди вченого на площину 

предмету цієї дисертаційної роботи, варто наголосити на тому, що дійсно, 

джерелом виникнення помилок є, насамперед, сам суб’єкт, який здійснює 

підготовку проектів законодавчих актів, що виражається у недоліках 

формування його правової свідомості або у недоліках його волевиявлення. 

Зазначене може бути визнане в якості передумов виникнення помилок у 

використанні законодавчої техніки, які набувають свого виразу у вигляді 

помилок форми та змісту законодавчого акту. М. М. Коркунов в основу 

розуміння походження права в цілому вкладає ідею факторів, що впливають на 

процес формалізації норм права [225, c. 69-70]. Відповідно недоліками у 

використанні законодавчої техніки буде хибне сприйняття вказаних факторів, 

неправильне оцінювання їх значення та неврахування в процесі здійснення 

законодавчої діяльності. 

Слід відзначити, що з поч. ХІХ ст. проблематика законодавчої техніки в 

цілому отримує не лише продовження та посилення свого світоглядного 

осмислення, але і виокремлюється в якості самостійного об’єкту наукового 

дослідження. Тому і питання помилок у використанні законодавчої техніки 

набувають наукознавчого характеру, що дозволяють фактично крізь призму 

аналітичного та дидактичного методів пізнання встановити закономірності 

використання законодавчої техніки, що має помилковий характер та породжує 

відповідні недоліки юридико-технічного оформлення законодавчих актів та/або 

процедур здійснення законодавчої діяльності. Слід відзначити, що складовими 

помилок у використанні законодавчої техніки як наукознавчої проблематики є: 
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 по-перше, сам феномен помилки, що можливо визначити як стан 

невідповідності юридично-технічної формалізації права в законодавчому акті 

та/або процедури законодавчої діяльності комплексу критеріїв, в якості яких 

виступають правила, прийоми, способи та засоби законодавчої техніки; 

 по-друге, проблема законодавчої техніки, що є складовою техніки 

юридичної та може бути визначена як сукупність правил, прийомів, способів та 

засобів формалізації норм права шляхом визначення форми та структури 

законодавчого акту, викладення його змісту у вигляді системи правових 

приписів, закріплення його реквізитів, а також процедур здійснення 

законодавчої діяльності. Законодавча техніка в даному випадку виступає, з 

одного боку, комплексом формальних вимог до законодавчого акту та процедур 

його підготовки, внесення на розгляд, обговорення, прийняття та введення в 

дію, а з іншого боку – критерієм оцінювання підготовлених законодавчих актів 

та/або процедур законодавчої діяльності на предмет наявності або відсутності 

помилок у її використанні; 

 по-третє, проблематика людської розумової діяльності, змістом якої є 

використання конкретного юридико-технічного інструментарію для визначення 

форми законодавчого акту, встановлення його структури, формулювання 

змісту, закріплення його реквізитів, а також змісту та послідовності процедур 

здійснення законодавчої діяльності. 

Значна активізація наукового дослідження як феномену законодавчої 

техніки, так і вимог у її використанні відбувається у ХХ ст. та триває донині.  

Вказане пояснюється загальною активізацією розвитку юридичної науки, 

посиленням критичного ставлення до проблем зародження, розвитку та 

вдосконалення права. При чому розвиток наукових досліджень помилок у 

використанні законодавчої техніки засновується на потужному емпіричному 

матеріалі у вигляді положень міжнародних актів та законодавчої бази тієї або 

іншої держави. Все це зумовило суттєве розширення меж дослідження помилок 

у використанні законодавчої техніки, що здійснюється як в межах теоретико-

правової проблематики, так і галузевої та спеціально-юридичної, що дозволило 
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детермінувати наукові дослідження помилок у використанні законодавчої 

техніки крізь призму їх прояву як процесу та результату юридично значимої 

діяльності, що виявляються і у процесі законодавчої діяльності, і у її 

результатах.  

У першій половині ХХ ст. проблематика помилок у використанні 

законодавчої техніки досліджується крізь призму тогочасної пануючої в 

державі ідеології класової боротьби. Оскільки право – є надбудовою 

суспільства, яке породжене специфікою насамперед економічної сфери 

життєдіяльності суспільства, його потребами та інтересами, відповідно 

помилки у його формальному виразі будуть полягати у невідповідності 

правових приписів тим реальним відносинам, які сформувались в суспільстві. 

Так само помилкою у праві буде вважатись його невідповідність 

загальнодержавним потребам та інтересам. Виходячи з того, що законодавча 

техніка визначалась виключно в якості інструменту в руках уповноваженого 

державою суб’єкта на творення законів, відповідно помилки у їх формулюванні 

визначатимуться, з одного боку, як непрофесіоналізм самого суб’єкта за 

формальною ознакою, а з іншого боку, як невідповідність їх змісту реальним 

відносинам, що склались в суспільстві, за змістовною ознакою. Тобто мова іде 

про подвійну природу помилок:  

 недоліки форми законодавчого акту, його структури та закріплення 

реквізитів, котрі свідчать про наявність формальних помилок у використанні 

законодавчої техніки; 

 недоліки змісту законодавчого акту, що полягають у невідповідності 

його положень рівню розвитку суспільства та свідчить про наявність 

змістовних помилок.  

У цьому аспекті П. І. Стучка обґрунтував думку про те, що помилки у 

положеннях законів виявляються насамперед у невідповідності соціально-

економічних відносин в суспільстві як базису для виникнення, розвитку і 

функціонування законів [442, с. 69]. Опосередковано крізь призму 

характеристики пролетарського комуністичного права розкрив недоліки законів 



    44 

 

 

Д. І. Курський. Вчений прийшов до висновку, що невідповідність змісту права 

засадам комуністичного вчення є принциповим його недоліком. Також 

недоліки права можуть виражатись і у порушенні інтересів пролетаріату [247, 

с. 40], применшенні ролі і значення пролетарського права у системі правового 

впливу в радянській державі [212, с. 25]. Недоліки закону також виявляються у 

відхиленні його спрямованості на побудову соціалістичного устрою [495, с. 12], 

порушенні народних інтересів [81, c. 17] та ін.  

У подальшому, починаючи з другої половини ХХ ст. законодавча техніка 

все більше досліджується як самостійне юридичне явище, яке має 

багатоаспектний характер, може бути розкрита з точки зору сутності, природи, 

поняття, функціонального призначення, системи, практики використання та 

шляхів її удосконалення. У цей час в радянській юридичній науці готуються 

перші цілісні праці Н. Д. Абдуллаєва, І. Л. Брауде, Д. А. Керімова, 

Д. А. Ковачева, А. В. Міцкевича, А. Нашиц, А. С. Піголкіна, в яких вивчення 

широкого спектру аспектів законодавчої техніки набуває критичного характеру, 

розкривається з точки зору існуючих недоліків, причин їх виникнення, 

факторів, які їм сприяють, шляхів їх усунення та недопущення в майбутньому. 

У наукових дослідженнях Д. А. Керімова, питання помилок у використанні 

законодавчої техніки пов’язується не лише зі створенням таких правових 

положень, що порушують загальні засади їх системності, формальної 

визначеності, простоти, доступності та ін., але і зі створенням таких правових 

приписів, що не відповідають державним інтересам [198, c. 15]. Так само і 

А. Нашиц наголошує на тому, що закон – це воля держави, а її порушення є 

грубою помилкою, яка набуває законодавчого статусу [301, с. 30]. Окрім того, 

помилки у юридико-технічній будові законодавчих актів вченими пов’язуються 

з комплексом факторів соціалістичного будівництва, котрі хибно сприйняті 

уповноваженим суб’єктом та неправильно закріплені у змісті законодавчого 

акту [1, с. 111], з їх матеріальним проявом у вигляді недосконалих 

законодавчих положень та нематеріальним проявом, що виявляється у 

невідповідності інтересам і потребам радянської держави [485, с. 41], також і з 
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процесуальним проявом, що полягає у невідповідності між правотворчою 

моделлю суспільних відносин та їх закріплення в нормах позитивного права 

[356, с. 110-111]. 

Наприкінці 80-х рр. – поч. 90-х рр. ХХ ст. в радянській юридичній науці 

проблема законодавчої техніки в цілому та помилок при її використанні 

зокрема набуває особливого рівня актуальності, що викликано загальним 

процесом перебудови устрою та системи управління в радянській державі. Це, в 

свою чергу, потягнуло за собою критичний аналіз тогочасного законодавства 

загальносоюзного та республіканського рівнів, яке потребувало осучаснення та 

вдосконалення. Таке осучаснення і вдосконалення мало бути здійснене шляхом 

зміни доктринальних уявлень про законодавчу техніку, відмови від її виключно 

інструментального розуміння та посилення її дослідження як багатоаспектного 

явища. У цей час проблематика помилок у використанні законодавчої техніки 

безпосередньо або опосередковано розкривається в наукових працях 

В. М. Баранова, В. М. Карташева, М. І. Козюбри, М. М. Марченка, 

О. Ф. Скакун, А. А. Соколової, В. В. Степаняна, Ю. С. Шемшученка та ін. 

Згодом на поч. 2000-х років наукові дослідження помилок у використанні 

законодавчої техніки доповнюються працями таких вітчизняних вчених, як: 

О. В. Богачова, Ж. О. Дзейко, О. В. Зайчук, В. С. Ковальський, 

О. Л. Копиленко, В. М. Косович, С. П. Кравченко, І. П. Лихолат, 

Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко, О. Ф. Скакун, Ю. С. Шемшученко, 

І. Д. Шутак та ін. В результаті науковий рівень пізнання помилок у 

використанні законодавчої техніки сьогодні представлений широким колом 

праць, що розкривають різноманітні їх теоретико-правові аспекти. Незважаючи 

на те, що більшість поглядів вчених на питання помилок у використанні 

законодавчої техніки розкрито опосередковано крізь призму дослідження 

інших суміжних категорій юридичної науки, слід відзначити, що в юридичній 

літературі представлені окремі ідеї про історію становлення уявлень про 

помилки у використанні законодавчої техніки та їх практичний прояв у 

законодавчих актах [96; 482]; місце та значення помилок у використанні 
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законодавчої техніки в системі помилок у праві [418; 325]; понятійно-

категоріальні аспекти помилок у використанні законодавчої техніки [338; 246; 

269]; їх різновиди та форми прояву [402; 90; 36]; шляхи їх усунення та 

недопущення в подальшій законодавчій діяльності [228; 405; 265; 478; 187] 

тощо. Вказане вище обумовлює поточну тенденцію до розширення меж 

дослідження помилок у використанні законодавчої техніки, тяжіння до 

міждисциплінарних наукових пошуків при вивченні тих або інших аспектів 

помилок у використанні законодавчої техніки. Це знайшло свій вираз і в 

активізації наукових досліджень помилок у використанні законодавчої техніки 

представниками галузевих юридичних наук, що здійснено в межах 

проблематики юридико-технічних недоліків: конституційних нормативних 

актів або конституційного процесу [274; 264; 329; 292; 407]; актів 

кримінального законодавства та процедур їх розгляду і прийняття [470; 505; 23; 

201; 202]; актів цивільного законодавства [193; 341]; актів господарського 

законодавства [341]; актів адміністративного законодавства [40; 73; 75], а також 

і представниками спеціально-юридичних наук в аспекті дослідження 

практичних питань судочинства [359; 80; 180]; правозастосовної та 

правоінтерпретаційної діяльності [291;  334] тощо. 

Характеризуючи особливості сучасних поглядів вчених на проблему 

помилок у використанні законодавчої техніки, можливо звернути увагу на те, 

що переважна їх більшість має наступницький характер та розкриває помилки у 

використанні законодавчої техніки крізь призму того чи іншого аспекту. 

Особливо поширеною є характеристика помилок у використанні законодавчої 

техніки або як результату прояву недоліків діяльності уповноважених суб’єктів 

законодавчої діяльності, або як порушення процедури підготовки, розгляду та 

прийняття законодавчого акту, що призвело до неналежного рівня юридико-

технічної будови закону, його окремих положень тощо.  

Також слід відмітити, що особливістю сучасного етапу наукової розробки 

теоретико-правових аспектів помилок у використанні законодавчої техніки є 

посилення впливу пануючих підходів до праворозуміння, особливо в частині 
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плюралізації цих підходів, що відбивається відповідно і на плюралізації 

уявлень про помилки у використанні законодавчої техніки. Результатом цього 

стало зародження та обґрунтування широкого кола наукових ідей, теорій 

концепцій, в межах яких помилки у використанні законодавчої техніки 

розкриваються крізь призму окремих його теоретико-правових  аспектів, а саме 

як: недоліки розумової діяльності людини, що виявляються в порушенні 

логічних засад її здійснення [77, с. 423], неспроможність досягнення мети 

прийняття законодавчого акту або окремих його положень [451, с. 103]; 

виникнення конфліктів у суспільстві [33, с. 4]; невідповідність між змістом 

законодавчої ініціативи, процесом правотворчої діяльності та її результатом 

[254, с. 58] тощо. 

Окрім того, теоретико-правові аспекти помилок у використанні 

законодавчої техніки в сучасній юридичній науці остаточно виокремлюються в 

якості самостійного об’єкту наукового юридичного дослідження, що становить 

систему пізнавальних закономірностей вказаних помилок, які досліджуються 

різноманітними юридичними науками із використанням методологічного 

інструментарію світоглядного (філософського), загальнонаукового та 

спеціально-наукового рівнів. Як об’єкт наукового осмислення помилки у 

використанні законодавчої техніки являють собою сукупність суспільних 

відносин, недоліків законодавчої техніки процедури законодавчої діяльності, а 

також форми, змісту, структури та реквізитів законодавчих актів. Вказані 

суспільні відносини становлять систему закономірностей помилок у 

використанні законодавчої техніки, котрі в науковому плані відображають 

різноманітні аспекти досліджуваного явища: його сутність, природу, зміст та 

значення тощо. Окрім того, помилки у використанні законодавчої техніки як 

пізнавальний феномен визначаються можливістю їх вивчення не лише як явища 

правової дійсності, але і як елементу понятійно-категоріального апарату, де 

поняття «помилка у використанні законодавчої техніки» спроможне позначити 

відповідне явище, акумулювати його властивості та узагальнити відповідне 

визначення, що характеризуватиме вказані помилки як конкретне юридичне 
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явище. У цьому плані слід відзначити про потенційну можливість та 

доцільність встановлення та характеристики сучасного стану наукової розробки 

помилок у використанні законодавчої техніки, а також визначення перспектив 

його наукового дослідження, що зумовлені недостатністю або застарілістю 

наукового дослідження тих або інших аспектів предмету цієї дисертаційної 

роботи.  

Відповідно до критерію форми виразу наукових досліджень теоретико-

правових аспектів помилок у використанні законодавчої техніки, то вони 

представлені у відповідних дисертаційних [6; 14; 16; 18; 22; 94; 123; 258] 

працях, наукових публікаціях в періодичних фахових виданнях [11; 93; 97; 107; 

108; 182; 432; 433], навчальній літературі [451; 452; 453; 454] тощо.  

Так само варто звернути увагу і на можливість узагальнення сучасних 

наукових праць, що присвячені тим або іншим аспектам помилок у 

використанні законодавчої техніки за критерієм змісту на праці, теоретичного 

спрямування та праці прикладного характеру. На нашу думку, такий поділ є  

цілком закономірним, оскільки помилки у використанні законодавчої техніки 

мають відповідну форму виразу за результатами практичної юридичної 

діяльності, змістом якої є розробка проектів, їх подальший розгляд, 

голосування, прийняття та введення в дію.  

Враховуючи тривалість історії зародження, становлення, розвитку уявлень 

про помилки у використанні законодавчої техніки, в науковому плані важливо  

охарактеризувати сучасний стан їх пізнання. Це відображатиме результати їх 

вивчення та дозволить в подальшому встановити потенціал для продовження 

дослідження і переосмислення вказаного феномену. В наукознавчих джерелах 

домінуючим є широкий підхід до вивчення історіографічних засад наукового 

дослідження та з’ясування поточного стану вивчення відповідного явища або 

процесу. Вказаний підхід обґрунтовує доцільність структуризації сучасного 

стану вивчення відповідного предмету пізнання на два рівні. Перший рівень – 

світоглядний, що заснований на загальному сприйнятті досліджуваного явища 

або процесу, використанні світоглядних (філософських) методів дослідження та 
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формуванні світоглядної основи подальшого їх наукового дослідження. Іншим 

рівнем поточного стану вивчення відповідного явища або процесу є науковий 

рівень, що дозволяє з’ясувати поточний характер наукової розробленості 

досліджуваного явища або процесу, що здійснений в процесі науково-дослідної 

діяльності професійних науковців, заснований на принципах наукового 

пізнання та використанні широкого кола методологічних підходів та методів 

наукового дослідження, виявляється в результатах, які мають науково 

обґрунтований, достовірний характер та націлені на розв’язання відповідної 

наукової проблеми [237, с. 145-148; 43, с. 19; 213, с. 29-30;  215, с. 44-46]. Тому 

вважаємо за доцільне взяти за основу вказаний широкий підхід до розуміння 

особливостей встановлення історіографічних засад наукового дослідження та 

сучасного стану пізнання предмету наукової роботи, що представлений у 

наукознавчих джерелах, та структурувати сучасний стан наукового пізнання 

помилок у використанні законодавчої техніки на два відповідні рівні:  

1) світоглядний рівень пізнання помилок у використанні законодавчої 

техніки, що представлений широким спектром уявлень про юридико-технічні 

недоліки процедури законодавчої діяльності та самих законодавчих актів, які 

мають загальний характер, засновані на використанні світоглядних 

(філософських) методів наукового дослідження, а результати такого пізнання 

формують уявлення про них як про загальносоціальну проблематику, що 

знайшла свій вираз в інформаційному наповненні законодавчих актів. 

Особливостями світоглядного рівня пізнання помилок у використанні 

законодавчої техніки, що характеризують сучасний стан їх вивчення, є 

наступні:  

 представлений у вигляді сукупності поглядів мислителів, 

філософів, державних діячів, котрі вивчають помилки у використанні 

законодавчої техніки як явище світоглядного плану, що характеризується 

закономірностями свого зародження, становлення, виникнення, розвитку та 

існування; 



    50 

 

 

 результати світоглядного рівня пізнання помилок у використанні 

законодавчої техніки дозволяють охарактеризувати їх з точки зору їх 

світоглядного прояву як явища, що, по-перше, породжене людською 

діяльністю; по-друге, є наслідком встановлення невідповідності критеріям 

юридико-технічної будови законодавчих актів та/або процедур законодавчої 

діяльності; по-третє, формує відповідне уявлення про помилки у використанні 

законодавчої техніки у свідомості людини, визначаючи ставлення до нього;  

 має важливе методологічне значення, оскільки закладає  основи 

подальшого їх наукового дослідження, дозволяє використовувати результати 

світоглядного рівня пізнання для їх вивчення та опрацювання крізь призму 

посилення загальнонаукових та спеціально-наукових досліджень вказаної 

проблематики;  

2) науковий рівень пізнання помилок у використанні законодавчої 

техніки сьогодні також представлений широким спектром уявлень про 

юридико-технічні недоліки процедур законодавчої діяльності та/або самих 

законодавчих актів, які переважно мають конкретно-науковий характер, 

оскільки досліджуються як особливий юридичний феномен, наділений  

правовими властивостями, що засновані на використанні переважно 

загальнонаукових та спеціально-наукових методів наукового дослідження, а 

результати такого пізнання формують уявлення про них як про конкретну 

правову проблематику, що розкрита в межах теоретико-історичних, галузевих 

та спеціально-юридичних наук. Особливостями наукового рівня пізнання 

помилок у використанні законодавчої техніки, що характеризують сучасний 

стан їх вивчення, є наступні:  

 погляди вчених-правознавців, що стосуються теоретико-правових 

аспектів помилок у використанні законодавчої техніки,  відзначаються 

наступністю уявлень про вказану проблематику, що розривають їх особливості 

з точки зору причин їх виникнення, прояву, а також правових наслідків, до яких 

вони призвели або можуть призвести. Відповідно, наукове розуміння помилок у 

використанні законодавчої техніки переважно пов’язується з недоліками 
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діяльності уповноважених суб’єктів законодавчої діяльності, порушеннями 

процедури підготовки, розгляду та прийняття законодавчого акту, її змісту, що 

призвели до неналежного рівня юридико-технічної будови закону або його 

окремих положень, недосконалості їх дії тощо. Таким чином сучасне 

доктринальне розуміння помилок у використанні законодавчої техніки 

переважно відображає їх діалектичні засади, оскільки характеризують 

особливості їх виникнення, існування та впливу на правову сферу 

життєдіяльності суспільства; 

 слід відзначити посилення впливу на процес і результат наукових 

досліджень пануючих підходів до праворозуміння, особливо в частині 

плюралізації цих підходів, що відбивається відповідно і на плюралізації 

уявлень про помилки у використанні законодавчої техніки. Результатом цього 

стало зародження та обґрунтування широкого кола наукових ідей, теорій, 

концепцій, в межах яких помилки у використанні законодавчої техніки 

розкриваються крізь призму окремих його теоретико-правових аспектів; 

 наукові дослідження помилок у використанні законодавчої 

техніки проведені переважно в межах теоретико-історичних юридичних наук, 

що доводить їх міждисциплінарність як теоретико-правової, так і прикладної 

проблематики, а також забезпечить методологічну основу їх подальшого 

пізнання крізь призму прояву в межах підготовки, внесення на розгляд, 

обговорення та прийняття законопроектів відповідної галузевої приналежності, 

або крізь призму особливого різновиду юридичної практичної діяльності, 

змістом якої є підготовка, внесення на розгляд, обговорення та прийняття 

законопроектів; 

 варто звернути увагу на можливість узагальнення наукових 

досліджень теоретико-правових аспектів помилок у використанні законодавчої 

техніки, що доцільно провести за системою критеріїв: приналежності до 

конкретного різновиду юридичних наук (теоретико-правові; історико-правові, 

галузеві, спеціально-юридичні дослідження); форми вираження результатів 

наукового дослідження (дисертаційні та монографічні роботи; статті у 
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періодичних виданнях; матеріал, висвітлений в навчально-методичній 

літературі); призначення наукового дослідження (теоретико-правові та 

прикладні дослідження) тощо; 

 результати наукового пізнання теоретико-правових аспектів 

помилок у використанні законодавчої техніки є об’єктом їх критичного 

осмислення на предмет переваг наукових положень та їх недоліків, що дозволяє 

в подальшому визначити перспективні напрями активізації наукових 

досліджень вказаної проблематики, а також потреби юридичної практики у 

науковому забезпеченні законодавчої діяльності щодо недопущення 

виникнення помилок у використанні законодавчої техніки або усунення 

виявлених; 

 більшість наукових поглядів, які стосуються помилок у 

використанні законодавчої техніки в юридичній науці представлені хаотично, 

відзначаються високим ступенем дискусійності та протирічності; не завжди є 

пов’язаними між собою. Окрім того, слід відзначити високий рівень 

застарілості наукових праць, в яких представлені уявлення про помилки у 

використанні законодавчої техніки, не завжди в них враховано особливості 

сучасного етапу становлення законодавчої діяльності та розбудови 

законодавчої бази, негативно впливає і остаточна невизначеність поняття, 

змісту, структури законодавчої техніки, що зумовлює невизначеність у формах 

прояву та змісті помилок у використанні законодавчої техніки. В сучасних 

умовах розвитку законодавчої діяльності в Україні, розбудови її законодавчої 

бази важливо здійснити наукове переосмислення як теоретико-правових 

аспектів законодавчої техніки, особливо питань, які стосуються однозначності 

її розуміння, змісту, структури, процедур використання тощо, що дозволить в 

подальшому посилити всебічність, достовірність і однозначність наукових 

поглядів на питання помилок при її використанні, закладе основу для їх 

концептуалізації та впровадження в практику використання законодавчої 

техніки, підвищення рівня її безпомилковості. 
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Враховуючи особливості історії становлення уявлень про помилки у 

використанні законодавчої техніки, відзначаючи ґрунтовність та 

багатоаспектність їх дослідження, звертаючи увагу на динаміку розвитку 

помилок у використанні законодавчої техніки, різноманітність факторів, які на 

них впливають, на нашу думку, варто окремо звернути увагу на питання 

визначення та обґрунтування перспектив наукового дослідження теоретико-

правових аспектів помилок у використанні законодавчої техніки. Беручи до 

уваги встановлені нами особливості предмету дисертаційного дослідження, 

специфіку розвитку законодавчої діяльності в Україні, вважаємо, що 

перспективи наукового дослідження теоретико-правових аспектів помилок у 

використанні законодавчої техніки можливо визначити в межах наступних 

напрямів. 

1. Насамперед важливо акцентувати увагу на особливостях історії 

становлення та розвитку уявлень про помилки у використанні законодавчої 

техніки, визначити стан наукової розробки, уточнити зміст помилок у 

використанні законодавчої техніки як наукознавчої проблеми, що дозволить в 

подальшому виокремити переваги існуючих наукових досліджень, їх недоліки, 

об’єктивну необхідність їх подальшого дослідження та потенційно 

перспективні наукові напрями пізнання вказаної проблематики.  

2. У продовження попереднього напряму наукового дослідження, 

вбачається важливим з’ясувати методологічну основу наукового пізнання 

теоретико-правових аспектів помилок у використанні законодавчої техніки. 

Реалізація цього напряму дослідження має першочергове значення, оскільки 

дозволить охарактеризувати пізнавальну основу, інструментарій та 

методологічну перспективність наукової розробки помилок у використанні 

законодавчої техніки, виробити та застосувати в подальшому методологічний 

інструментарій вивчення помилок у використанні законодавчої техніки як 

багатоаспектного явища. 

3. Важливе значення для будь-якого наукового дослідження в 

юриспруденції має удосконалення понятійно-категоріального апарату 
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юридичної науки. Оскільки помилки у використанні законодавчої техніки є 

явищами об’єктивної дійсності, що належать до правової сфери життя 

суспільства, характеризують зміст, процес та результат законодавчої діяльності, 

слід відзначити перспективність їх вивчення як елементу понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, необхідність встановлення їх 

властивостей, на підставі яких доцільно удосконалити їх понятійне визначення. 

Це дозволить не лише удосконалити понятійно-категоріальний апарат 

юридичної науки, але і поліпшити законодавче закріплення тих термінів, котрі 

є спорідненими із поняттям «помилка у використанні законодавчої техніки» 

(наприклад, «законодавча техніка», «правила законодавчої техніки», «форма 

законодавчого акта», «структура законодавчого акта» тощо). Тому дослідження 

понятійних основ помилок у використанні законодавчої техніки дозволить 

обґрунтувати його самостійність у системі понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки, удосконалити його визначення, охарактеризувати його 

властивості, встановити основу для удосконалення термінологічного 

закріплення суміжних понять, які вживаються у нормативно-правових актах. 

4. Оскільки помилки у використанні законодавчої техніки мають 

багатоаспектний та багатопроявний характер, цілком закономірною є 

доцільність вивчення їх різновидів, що можливо здійснити шляхом їх 

класифікації, обґрунтування системи критеріїв такої класифікації та 

виокремлення і характеристики різновидів вказаних помилок. Це дозволить 

розкрити системоутворюючі аспекти помилок у використанні законодавчої 

техніки, з’ясувати їх особливості, встановити взаємозв’язок між ними та 

визначити їх роль як в системному зв’язку між собою, так і окремо один від 

одного. 

5. Враховуючи наявність практичних аспектів помилок у використанні 

законодавчо техніки, перспективне пізнавальне значення мають питання 

особливостей їх зародження, становлення, розвитку та існування в системі 

явищ правової дійсності. В цьому плані теоретично та практично доцільним 
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вбачається вивчення причин допущення помилок у використанні законодавчої 

техніки, визначення їх природи, змісту та факторів, які їх визначають. 

6. Продовжуючи дослідження практичних аспектів помилок у 

використанні законодавчої техніки, вбачається логічним на підставі аналізу 

зарубіжного та вітчизняного досвіду недопущення та усунення помилок у 

використанні законодавчої техніки виокремити і обґрунтувати шляхи їх 

усунення та удосконалення засобів їх попередження в практиці законодавчої 

діяльності та законодавчих актах України. 

Вказані перспективні напрями наукового дослідження теоретико-правових 

аспектів помилок у використанні законодавчої техніки не є вичерпними, що 

пояснюється їх складністю та багатоаспектністю, водночас нами виокремлено 

найбільш ключові з них, що потребують врахування при визначенні мети і 

завдань їх пізнання. 

Аналіз історіографії наукового дослідження помилок у використанні 

законодавчої техніки та з’ясування стану його наукової розробки доводять 

складність предмету наукового дослідження, що в сукупності обумовлюють 

доцільність визначення та обґрунтування методологічної основи його пізнання, 

від якої залежать об’єктивність в всебічність наукового дослідження, 

достовірність та обґрунтованість отриманих результатів.  

Враховуючи складність помилок у використанні законодавчої техніки як 

наукознавчої проблеми, стан їх світоглядного та наукового пізнання, 

перспективи подальшої наукової розробки, вважаємо за доцільне встановити 

методологічну основу наукового дослідження теоретико-правових аспектів 

помилок у використанні законодавчої техніки, з’ясувати функціональний 

потенціал складових методології крізь призму їх дослідження. Традиційно в 

юридичній літературі питання методологічних основ наукового пізнання 

розкривається шляхом виокремлення елементів та визначення їх потенційних 

можливостей для вивчення предмету наукового дослідження [30, с. 54-55; 32, 

с. 111; 71, с. 186; 184, с. 187; 195, с. 112-123]. Насамперед слід відзначити 

важливе методологічне значення принципів наукового пізнання, які мають 
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універсальний характер та спроможні забезпечити об’єктивність наукового 

дослідження, його всебічність, достовірність, повноту, гуманізм, 

обґрунтованість, історичну обумовленість та професійність. Саме принципи 

наукового дослідження знаходяться в основі будь-якого наукового 

дослідження, забезпечуючи вихідні засади пізнання, які слугують 

методологічним орієнтиром для будь-якого професійного науковця.  

Оскільки кожне наукове дослідження наділене конкретною стратегією, 

важливе значення мають методологічні підходи, які функціонально спроможні 

не лише визначити стратегію наукового дослідження, але і сформувати 

загальну концептуальну основу здійснення наукового пізнання, визначити 

стиль та напрям наукового дослідження, закласти в основу наукової роботи 

мету, що має бути досягнута та щодо якої і здійснюється в цілому наукова 

робота. Особливості помилок у використанні законодавчої техніки доводять 

можливість використання широкого кола методологічних підходів а саме:  

 аксіологічного підходу, який функціонально спроможний націлити 

наукове дослідження помилок у використанні законодавчої техніки на їх 

вивчення як ціннісного явища, що дозволить охарактеризувати ціннісне 

наповнення законодавчої техніки в цілому та можливість виникнення недоліків 

у її використанні як результату хибного усвідомлення її ролі у формулюванні 

положень законодавчих актів, значення для правового регулювання в цілому; 

 антропологічного підходу, який може бути покладено в основу 

дослідження теоретико-правоих аспектів помилок у використанні законодавчої 

техніки, визначаючи їх як такі, що призводять до нівелювання соціальної та 

правової цінності людини, негативно впливають на стан правового 

забезпечення прав і свобод людини, їх місця в правовій сфері життєдіяльності 

суспільства; 

 синергетичний, за допомогою якого можливо розглянути помилки у 

використанні законодавчої техніки як існування певної системи, що становить 

самостійний різновид більш широких систем. При чому, як коеволюційний 

підхід, він дозволить визначити як саме існують, функціонують та 
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трансформуються досліджувані системи в просторі. Методологічне значення 

синергетичного підходу до вивчення помилок у використанні законодавчої 

техніки полягає у його спроможності чітко встановити зміст вимог, яким мають 

відповідати моделі правових норм, що формулюються у вигляді положень 

законопроектів, а також визначити межі похибки від критеріїв, які встановлені 

у змісті законодавчої техніки. Вказаний підхід також спроможний розкрити 

помилки у використанні законодавчої техніки як певну модель правового 

положення, яка не відповідає модельним засадам законодавчої техніки 

(наприклад, моделям форми та змісту законодавчого акту тощо). 

Однак, враховуючи особливості предмету цього дисертаційного 

дослідження, слід відзначити, що принципове значення матимуть 

феноменологічний та герменевтичний методологічні підходи, функціональні 

можливості яких доцільно використовувати в їх поєднанні. Феноменологічний 

методологічний підхід насамперед дозволить визначити пізнавальну стратегію, 

вклавши в основу розуміння помилок у використанні законодавчої техніки їх 

властивості як самостійного явища правової дійсності, що має об’єктивну 

зумовленість, визначається різноманітними факторами суспільного розвитку та 

взаємодії з іншими правовими явищами. Такий методологічний підхід 

пов’язаний насамперед із встановленням категоріальних закономірностей 

помилок у використанні законодавчої техніки, визначенні їх місця в системі 

понятійно-категоріального апарату юридичної науки, з’ясуванні їх 

властивостей, визначенні їх ознак як правової категорії, уніфікації його 

розуміння та правового визначення. Врахування функціонального потенціалу 

герменевтичного методологічного підходу дозволить виявити емпіричний 

матеріал для його дослідження, що насамперед виявляється у правовій 

інформації, отриманої з положень законодавчих актів, супровідної документації 

до неї, процедурних правових актів парламенту, даних правових експертиз 

законопроектів, стенограм їх обговорення і розгляду тощо. Це потенційно 

сприятиме з’ясуванню причин і факторів, що впливають на виникнення 
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помилок у використанні законодавчої техніки, форм їх виразу, засобів їх 

виявлення, особливостей їх трансформації, шляхів усунення тощо. 

Врахування функціональних можливостей методологічних підходів для 

дослідження помилок у використанні законодавчої техніки не лише не 

виключає, але і обумовлює доцільність визначення методів наукового 

дослідження, що дозволить розкрити їх спроможність дослідити теоретико-

правові аспекти помилок як явища правової дійсності, а також особливості їх 

категоріального та системного прояву. В даному випадку мова іде про методи 

наукового дослідження, що дозволять конкретизувати саме дослідження, 

забезпечити його повноту, конкретність та всебічність. Традиційно в 

юридичній науці методи наукового дослідження поділяються на:  

 філософські (світоглядні), котрі функціонально спроможні розкрити 

досліджуване явище та процес, відповідно до загальних засад розумової 

діяльності людини, заснованих на правилах формальної логіки;  

 загальнонаукові, що дозволяють охарактеризувати досліджуване 

явище як таке, що становить наукознавчий характер, визначити його 

пізнавальний потенціал; 

 спеціально-наукові, функціональним призначенням яких є 

дослідження саме правових аспектів предмету пізнання, що забезпечують 

деталізацію дослідження в залежності від галузевого спектру сприйняття 

приналежності вказаного явища чи процесу [197, с. 56-57; 215, с. 10-11; 312, 

с. 241; 321, с. 152; 328]. 

Оскільки теоретико-правові аспекти помилок у використанні законодавчої 

техніки мають пізнавальне значення та потенційно спроможні бути досліджені 

різними суспільними науками, важливе значення мають світоглядні 

(філософські) методи наукового дослідження. Вченими в цілому зазначається 

про те, що світоглядної (філософською) основою вивчення предмету теорії 

права і держави є діалектика, що виявляє та досліджує найбільш загальні 

закономірні зв’язки [311, с. 87-89]. Проте філософські (світоглядні) методи 

наукового досліджнення не обмежуються діалектичним методом, який має 
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важливе пізнавальне значення, оскільки «забезпечує вивчення загальних 

закономірних зв’язків розвитку буття та свідомості» [454, с. 50]. В цілому ми 

одночасно не визнаємо і не заперечуємо визначальної ролі діалектичного 

методу наукового дослідження, в  тому числі і в частині вивчення теоретико-

правових аспектів помилок у використанні законодавчої техніки в межах 

філософського (світоглядного) рівня пізнання, однак переконані, що вказаний 

метод не є єдиним в системі методологічної основи наукового дослідження. 

Особливо це пояснюється складністю та багатоаспектністю помилок у 

використанні законодавчої техніки, їх особливостей, понятійного визначення та 

видового розмежування. Вказане об’єктивно потребує деталізації, реалізувати 

яку можуть інші групи методів, а саме загальнонаукові та спеціально-наукові. 

Система загальнонаукових методів дослідження покликана розкрити 

закономірності досліджуваного явища як такого, що в цілому становить 

наукознавчий інтерес, характеризується такими закономірностями, які можуть 

бути досліджені та потребують такого наукового вивчення. В юридичній 

літературі склались різні підходи до питання складових загальнонаукових 

методів наукового дослідження. Зокрема, обґрунтовується, що до 

загальнонаукових методів наукового дослідження варто віднести логічний, 

історичний (хронологічний) та системний методи [122, с. 31-32]. Пропонується 

також додатково включити до складу загальнонаукових методів наукового 

дослідження ще і порівняльний, структурний, функціональний, синергетичний, 

поведінковий, інституціональний, логічний методи. Одночасно наголошуючи, 

що цей перелік не є виключним і до його складу можуть бути віднесені методи, 

які в цілому притаманні суспільним наукам, а не лише юридичним [87]. 

П. М. Рабінович взагалі характеризує загальнонаукові методи як систему 

логічних методів аналізу, синтезу, сходження від абстрактного до конкретного, 

а також відносить додатково так звані формально-логічні процедури, за 

допомогою яких вказані вище методи використовуються [403] тощо. 

Незважаючи на високий рівень дискусійності розуміння складових 

загальнонаукових методів дослідження, вважаємо за доцільне взяти узагальнене 
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бачення сукупності методів, що складають систему загальнонаукових методів 

дослідження. Враховуючи особливості предмету наукового пізнання варто 

відзначити принципове значення для його дослідження використання прийомів 

формальної логіки, що включає в себе сукупність засобів і способів логічного 

вивчення і пояснення помилок у використанні законодавчої техніки, що 

заснований на формах мислення і законах формальної логіки. В юридичній 

літературі функціональні можливості прийомів формальної логіки, до яких 

відносяться аналіз, синтез, індукція і дедукція, сходження від конкретного до 

абстрактного та від абстрактного до конкретного тощо визначаються як їх 

спроможність забезпечити формування правових понять, коротких дефініцій 

про досліджуване явище, забезпечити опис деталей про нього, сприяти 

орієнтуванню для суб’єкта права у положеннях законодавства, актах 

правозастосовної діяльності, а також положеннях правової доктрини [122, 

с. 32]. Оскільки однією з ключових властивостей права є його формальна 

визначеність, яка за своєю сутністю характеризує право як чітко визначену, 

розміщену в логічній послідовності систему норм права, які мають чіткий і 

зрозумілий характер, відповідно використання прийомів формальної логіки дає 

можливість встановити відповідність або невідповідність їм конкретних 

положень законодавчих актів або законодавчих актів в цілому, а також 

процедур здійснення законодавчої діяльності. Таким чином за допомогою 

системи загальнонаукових методів можливо з’ясувати та розкрити особливості 

помилок у використанні законодавчої техніки крізь призму закономірностей їх 

зародження, виникнення та розвитку; особливостей причин, котрі визначають 

появу та існування помилок у використанні законодавчої техніки; їх місця у 

використанні законодавчої техніки в системі явищ правової дійсності та 

понятійно-категоріального апарату юридичної науки; специфіки впливу 

помилок у використанні законодавчої техніки на стан якості законодавчих 

актів, їх окремих положень, а також на стан правового забезпечення 

конкретних сфер суспільних відносин. 
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Важливе значення для дослідження помилок у використанні законодавчої 

техніки має системно-структурний метод. Вказаний метод дозволяє 

структурувати досліджуване явище або процес на складові елементи та 

дослідити його крізь призму взаємозв’язку між ними. Окрім того, його 

функціональні можливості стосуються і аналізу помилок у використанні 

законодавчої техніки як елементу більш загальних систем. За допомогою 

вказаного методу фактично відбувається пояснення цілого в аспекті його 

частин і навпаки, розкриваються частини в аспекті властивостей цілого. Таким 

чином помилки у використанні законодавчої техніки як об’єкт наукового 

пізнання мають бути охарактеризовані в аспекті їх системних та структурних 

властивостей. Слід відзначити, що в юридичній літературі вказаний метод в 

цілому вважається універсальним, що обумовлено системно-стурктурними 

характеристиками державно-правових явищ в цілому. На переконання 

К. Г. Волинки, держава і право в цілому є складними системними утвореннями, 

отже, необхідність застосування цього методу в теорії держави і права 

продиктована саме системним характером цих явищ. Застосування системного 

методу також надає можливість досліджувати державу і право як складні 

системні утворення, комплексно підійти до розгляду їх основних складових, які 

нерозривно пов’язані між собою. Застосування структурного методу надає 

можливість виявити стійкі взаємозв'язки між складовими певної системи 

(держави, права, механізму правового регулювання) та зовнішніми явищами і 

процесами (наприклад, економічними, соціальними, психологічними, 

культурними та іншими факторами) [63, с. 18]. В цьому плані справедливими є 

висновки С. Д. Гусарєва в тому, що це універсальний метод, котрий 

функціонально спроможний сприяти дослідженню об’єкту як певної системи, 

тобто загального явища, складовими якого є комплекс взаємопов’язаних 

елементів, компонентів, підсистем тощо. А саме дослідження дозволяє 

встановити загальні характеристики даного явища на предмет його наділеності 

властивостями цілісності, структурності, функціональності, взаємозв’язку із 

зовнішнім середовищем [87]. На нашу думку, враховуючи особливості помилок 
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у використанні законодавчої техніки, саме системно-структурний метод 

дозволяє їх дослідити крізь призму наявності: складових помилки у 

використанні законодавчої техніки, процесу їх виникнення та прояву як 

взаємопов’язаних констант; виникнення, зміни та усунення завдяки процесу 

законодавчої діяльності; взаємозв’язку між помилками у використанні 

законодавчої техніки, що обумовлюється їх спільною природою, сутністю, 

причинами виникнення та засобами усунення і недопущення; зв’язку між 

помилками у використанні законодавчої техніки та іншими явищами правової 

дійсності; місця та значення помилок у використанні законодавчої техніки в 

системі явищ правової дійсності. 

Слід окремо звернути увагу і на важливе методологічне значення 

функціонального методу, котрий дозволяє пояснити не лише недоліки помилок 

у законодавчій техніці, але і розкрити їх детермінаційний вплив на 

функціонування інших правових явищ та процесів. Зазначений метод 

потенційно спроможний виокремити та охарактеризувати також шляхи 

усунення та недопущення в подальшому помилок у використанні законодавчої 

техніки, тим самим охарактеризувати вплив самих помилок на трансформації 

шляхів та засобів їх усунення і недопущення в подальшому. В цьому аспекті 

К. Г. Волинка звертає увагу на те, що цей метод дозволяє проаналізувати 

соціальне призначення досліджуваного явища чи процесу, визначити зміст 

їхніх функцій [63, с. 19]. Таким чином функціональний метод надає можливість 

не лише визначити особливості та зміст функціонального призначення помилок 

у використанні законодавчої техніки, але і з’ясувати засоби протидії їм; 

виокремити та зясувати роль причин, що зумовлюють виникнення помилок у 

використанні законодавчої техніки. 

Вказаний перелік загальнонаукових методів дослідження та їх аналіз 

можливо було б продовжувати, однак ми виокремили ключові з них, виходячи з 

особливостей предмету наукового дослідження та розкрили перспективи їх 

застосування до вивчення помилок у використанні законодавчої техніки.   

Також важливе значення в процесі здійснення будь-якого юридичного 
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дослідження мають спеціально-наукові методи, призначенням яких є 

конкретизація досліджень та забезпечення вивчення окремих аспектів 

досліджуваного явища. В юридичній літературі так само неоднозначно 

характеризують особливості спеціально-наукових методів дослідження та 

дискусійно розкривається їх функціональний потенціал. Спеціально-юридичні 

методи на переконання М. М. Марченка, широкого застосовуються для 

дослідження державно-правових явищ, оскільки їх практичне значення 

виявляється в тому, що вони спроможні вивчити державу з позиції інших 

недержавних дисциплін, а також детально розкрити окремі аспекти 

досліджуваного явища або процесу. До таких методів відносяться: 

математичний, статистичний, психологічний, кібернетичний, соціологічний 

(або конкретно-соціологічний) та ін. [273, c. 18], статистичний, конкретно-

соціологічний, психологічний, кібернетичний, моделювання, соціального 

експерименту [122, с. 31-32]; метод уяснення (тлумачення) норм права, як 

комплекс особливих своєрідних прийомів узагальнення юридичної практики 

[403]; метод соціального експерименту, статистичний метод, метод 

моделювання, математичний метод, кібернетичний метод [310]; формально-

юридичний, догматичний, порівняльно-правовий метод та метод моделювання 

[480, с. 44]; конкретно-соціологічний, порівняльно-правовий, формально-

юридичний, правового моделювання [449, с. 49-50] тощо. Фактично, завдяки 

спеціально-науковим методам дослідження можливо суттєво поглибити 

пізнавальний потенціал, оскільки вони доволяють збагатити інші методи 

наукового дослідження, із врахуванням особливостей вивчення політико-

юридичної діяльності [310]. 

Ми не маємо на меті посилити дискусію в плані характеристики 

спеціально-наукових методів дослідження, виокремлення їх різновидів, 

водночас вважаємо за доцільне включити окремі з них до складу 

методологічної основи дослідження теоретико-правових аспектів помилок у 

використанні законодавчої техніки. Насамперед слід звернути увагу на 

функціональні можливості формально-юридичного методу дослідження, який 
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акцентує увагу на властивостях досліджуваного явища або процесу, на підставі 

яких спроможний довести їх понятійне значення, самостійність в системі 

понятійно-категоріального апарату юридичної науки, запропонувати нове або 

удосконалити існуюче визначення вказаного поняття, забезпечуючи 

однозначність та визначеність в поняттях і категоріях юридичної науки [122, 

с. 33]. Таким чином за допомогою формально-юридичного методу можливо 

здійснити дослідження помилок у використанні законодавчої техніки як 

самостійного поняття, встановити можливість його віднесення до самостійного 

елементу понятійно-категоріального апарату юридичної науки, 

охарактеризувати ознаки вказаного явища та запропонувати його визначення, 

що відмежовуватиме його від інших понять і категорій юридичної науки.  

Принципове значення в аспекті особливостей предмету цього наукового 

дослідження має формально-логічний метод, який сприятиме з’ясуванню 

помилок у використанні законодавчої техніки як самостійного правового 

феномену, що має автентичний зміст та форму прояву. Вказаний метод, на 

переконання вчених, становить важливу складову в процесі наукового 

дослідження оскільки сприяє здійсненню опису, узагальнення, класифікації, 

систематизації та зрозумілому поширенню отриманих знань [311, с. 56-57], 

поєднати у характеристиці досліджуваного явища особливості його змісту та 

форми виразу, а також визначити специфіку взаємозв’язку між ними [77, с. 55].  

Порівняльно-правовий метод є важливим в процесі дослідження 

теоретико-правових аспектів помилок у використанні законодавчої техніки. 

Вказаний метод в основу дослідження вкладає ідею можливості зіставлення 

об’єктів за будь-якими подібними властивостями, у результаті якого 

виявляється загальне і відмінне між цими об’єктами. Шляхом порівняння 

юридичного матеріалу, яке здійснюється за єдиними критеріями (за часом, за 

суб’єктами, за обсягом), виявляються їх загальні, особливі або унікальні риси та 

ознаки правових явищ. При цьому виявляються також зв’язки між явищами. 

Метод порівняння є основним методом дослідження в порівняльному 

правознавстві [87, с. 323], встановлюється тотожність або відмінність об’єктів, 
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що порівнюються [63]. Фактично вказаний метод дозволяє провести 

відмежування між помилкою у використанні законодавчої техніки та 

конкретними положеннями законодавчих актів або процедурами здійснення 

законодавчої діяльності, що відповідають правилам, прийомам, способам і 

засобам законодавчої техніки. Також він сприятиме встановленню 

особливостей розвитку помилок у використанні юридичної техніки в 

темпоральному їх прояві у змісті законодавчих актів або процедурах 

законодавчої діяльності; охарактеризувати тенденції поширення вказаних 

помилок або їх ліквідації, в цілому порівняти особливості впливу рівня 

розвитку наукових досліджень помилок у використанні законодавчої техніки на 

практику їх подолання та недопущення в подальшому.  

Конкретно-соціологічний метод наукового дослідження також має важливе 

значення для вивчення теоретико-правових аспектів помилок у використанні 

законодавчої техніки, оскільки дозволяє встановити причини їх виникнення, 

здійснити аналіз факторів, що впливають на появу, усунення та недопущення в 

подальшому помилок у використанні законодавчої техніки, встановити 

особливості впливу помилок у використанні законодавчої техніки на якість, 

результативність правового забезпечення, стан впливу юридико-технічних 

показників законодавчих актів на сприйняття суб’єктами права змісту і 

правових приписів. В юридичній літературі конкретно-соціологічний метод 

розкривається крізь призму його здатності до аналізу статистичних даних і 

різного роду документів, проведення соціально-правових експериментів, 

опитувань населення, здійснення математичної і статистичної обробки 

матеріалу тощо. На переконання В. М. Баранова, в процесі використання 

конкретно-соціологічного методу з’являється можливість узагальнити стан 

розвитку суспільних відносин, а отже і потребу в юридичних нормах чи їх 

зміни, ефективність законодавчих і правозастосовних актів, доцільність тих чи 

інших юридичних процедур та дій юрисдикційних органів [447, c. 22-23], 

визначити, які соціальні фактори і як саме вони впливають на функціонування 

державно-правової системи в цілому та її окремих елементів [311, с. 79-80], 
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розкрити особливості поширення правових норм на суспільні відносини (в тому 

числі і визначити особливості поширення правових норм, які формалізовані із 

помилками у використанні законодавчої техніки. – Прим. авт.) [398] тощо. 

Трансформуючи розуміння функціонального призначення конкретно-

соціологічного методу дослідження на площину теоретико-правових аспектів 

помилок у використанні законодавчої техніки, слід відзначити, що за його 

допомогою можливо встановити особливості соціальних факторів, які 

зумовлюють появу, усунення та недопущення в подальшому виникнення 

помилок у використанні законодавчої техніки, розкрити особливості їх впливу 

на дієвість права, його розвиток та функціонування; проаналізувати 

особливості розвитку суспільних відносин в умовах допущення та існування 

помилок у використанні законодавчої техніки, а також особливості сприйняття 

суб’єктами права змісту норм права, що закріплені у правових приписах із 

допущенням помилок у використанні законодавчої техніки.  

Статистичний метод дослідження як різновид конкретно-наукових методів 

є важливим для пізнання теоретико-правових аспектів помилок у використанні 

законодавчої техніки в частині застосування різноманітних прийомів збору 

статистичних даних, їх опрацювання та обґрунтування висновків щодо 

кількісних особливостей прояву досліджуваного явища. В юридичній літературі 

вченими справедливо і обґрунтовано наголошується на тому, що статистичний 

метод є методом кількісного обліку соціально-економічних явищ і процесів, 

застосування якого спрямоване на точне вимірювання і кількісне описування 

масових суспільних явищ та характеристику об’єктивних статистичних 

закономірностей [437, c. 7-8], призначенням якого є: інформативний опис 

результатів аналізу; встановлення рівня достовірності подібностей та 

відмінностей досліджуваних об’єктів на основі результатів вимірювання їх 

показників; аналіз наявність чи відсутності залежності між різноманітними 

показниками [307, c. 227]. Функціонально статистичний метод дозволить в 

межах цього наукового дослідження здійснити аналіз кількісних показників 

помилок у використанні законодавчої техніки на прикладі положень 
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законодавчих актів України та процедур законодавчої діяльності. Окрім того, 

сприятиме проведенню аналізу зміни їх кількісних показників у темпоральному 

вимірі, з’ясуванню тенденцій щодо допущення помилок у використанні 

законодавчої техніки, а також визначенню і опрацюванню статистичних 

показників впливу помилок у використанні законодавчої техніки на зміст і 

результат правового регулювання суспільних відносин.  

Важливо також відзначити і перспективність використання методу 

моделювання до вивчення помилок у використанні законодавчої техніки. 

Вказаний метод наукового дослідження застосовується шляхом вчинення 

математичних, графічних, психологічних та інших прийомів, що дозволяють 

побудувати модель, яка відображала б бачення дослідника щодо того чи іншого 

можливого стану існування предмету дослідження, форм його прояву, змісту, 

структури тощо. В плані вивчення теоретико-правових аспектів помилок у 

використанні законодавчої техніки метод моделювання стане корисним для 

розробки та обґрунтування конкретних шляхів усунення помилок та 

недопущення їх в подальшому. Окрім того, вказаний метод дозволить 

побудувати конкретні моделі процедур законодавчої діяльності або положень 

законодавчих актів, як альтернативу існуючим процедурам законодавчої 

діяльності або положенням законодавчих актів, що мають помилковий характер 

за результатами використання законодавчої техніки.  

Прогностичний метод наукового дослідження так само функціонально 

спроможний посилити наукове дослідження теоретико-правових аспектів 

помилок у використанні законодавчої техніки, шляхом визначення 

перспективних напрямів протидії виникненню помилок у використанні 

законодавчої техніки. Окрім того вказаний метод стане корисним для 

вироблення конкретних прогностичних положень щодо перспектив здійснення 

законодавчої діяльності або закріплення норм права у положеннях актів 

законодавства крізь призму їх безпомилковості та відповідності правилам, 

прийомам, способам та засобам законодавчої техніки.  
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Складність та багатоаспектність помилок у використанні законодавчої 

техніки пояснює наявність широкого кола методологічного інструментарію їх 

дослідження. Вказані методологічні підходи та методи наукового дослідження 

становлять пізнавальну основу їх дослідження, водночас не є вичерпними і не є 

обмеженими у застосуванні до пізнання помилок у використанні законодавчої 

техніки. На нашу думку, враховуючи поточні тенденції розвитку наукових 

досліджень в цілому, особливості помилок у використанні законодавчої техніки 

як складного багатоаспектного явища правової дійсності, беручи до уваги 

особливості розвитку уявлень про предмет цього дисертаційного дослідження 

та їх сучасний стан, вважаємо, що методологічну основу наукового 

дослідження теоретико-правових аспектів помилок у використанні 

законодавчої техніки становить комплекс: 

 принципів наукового дослідження, тобто вихідних засад, які 

визначають призначення та зміст науково-дослідної діяльності, її якість та 

результативність; 

 методологічних підходів наукового пізнання, що являють собою коло 

пізнавальних напрямів дослідження, які визначають стратегію наукового 

дослідження; 

 методів наукового дослідження, тобто коло науково-дослідних 

засобів, прийомів та способів пізнання конкретних аспектів досліджуваного 

явища в межах світоглядного (філософського), загальнонаукового та 

конкретно-наукового рівнів.    

 

 

1.2 Помилка у використанні законодавчої техніки як самостійна 

категорія юридичної науки 

 

Важливе значення для всебічності та комплексності наукового 

дослідження будь-якого юридичного явища чи категорії має його вивчення як 

самостійної категорії юридичної науки. Таке вивчення дозволятиме з’ясувати 
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властивості досліджуваного явища або процесу, відмежувати його від інших 

суміжних категорій та понять юриспруденції, встановити його пізнавальні 

межі, що дозволить акцентувати увагу саме на автентичних його 

закономірностях, не розпорошуючи наукове дослідження на ті аспекти, які 

мають другорядне значення та не стосуються безпосередньо досліджуваного 

явища або процесу. Вивчення категоріальних засад досліджуваного явища або 

процесу, в тому числі і помилки у використанні законодавчої техніки, 

дозволить виокремити і охарактеризувати його ознаки, з’ясувати їх значення 

для обґрунтування нового визначення поняття або удосконалення, 

представленого в юридичній науці. Наукова та практична доцільність вивчення 

понятійних аспектів досліджуваного явища або процесу, удосконалення 

понятійно-категоріального апарату юридичної науки в цілому вченими 

пов’язується з багатоаспектністю будь-якого явища чи процесу, що 

досліджується в юриспруденції [227, с. 6-7]. Відповідно вченому важливо 

узагальнити аспекти його пізнання та розкрити крізь призму його 

приналежності до елементу понятійно-категоріального апарату. Це дозволить 

відійти від багатоаспектності дослідження явища чи процесу та встановити 

його універсальні і невід’ємні властивості, котрі зможуть акцентувати увагу на 

сталих його характеристиках, що не залежатимуть від того чи іншого його 

аспекту, відповідно не залежатимуть від того, під яким кутом зору ми його 

досліджуватимемо. Деякі вчені так само розкривають доцільність 

характеристики досліджуваного явища або процесу як самостійного поняття, 

пояснюючи це його багатоаспектністю. Однак, в подальшому визначають 

категоріальний аналіз досліджуваного явища або процесу як шлях до того, щоб 

розкрити ще один його аспект – понятійний. Саме він дозволяє відмежувати 

виокремлене поняття від інших суміжних понять і категорій юриспруденції та, 

тим самим, довести його самостійність, визначити його взаємозв’язок з іншими 

поняттями юридичної науки [35, с. 13]. Слід відзначити і наявне в юридичній 

літературі обґрунтування наукознавчого характеру помилок у використанні 

законодавчої техніки як самостійного юридичного поняття, яке засноване на 
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ідеї необхідності відмежування від нього такого поняття як «правотворчість» та 

«законодавча техніка» [416, с. 2]. Це особливо важливо, на думку вченого, в 

сучасних умовах інтенсифікації розвитку правотворчості, що відбивається і на 

зростанні обсягу недоліків юридико-технічного формулювання законодавства. 

Визначальним чинником високої ефективності правового регулювання 

суспільних відносин є ефективне використання законодавчої техніки. Особливо 

актуальним постає питання техніко-юридичної досконалості законів, 

забезпечення їх системності в умовах постійного зростання їх кількості, 

розширення сфери правового регулювання суспільних відносин. Нажаль, 

значна кількість діючих законів не є досконалими і розробляються з 

порушенням вимог законодавчої техніки та містять численні техніко-юридичні 

помилки. У зв’язку з цим, необхідним є аналіз сучасних наукових розробок у 

сфері законодавчої техніки на предмет дослідження поняття «помилка у 

використанні законодавчої техніки», існуючих основних підходів щодо 

визначення цього поняття, відокремлення його від суміжних понять та 

виокремлення основних ознак поняття «помилка у використанні законодавчої 

техніки». Це дасть змогу краще зрозуміти не лише основні наукові підходи до 

цього поняття, а й побудувати єдину понятійну базу та визначити місце 

помилки у використанні законодавчої техніки в системі юридичних помилок, 

сприятиме ліквідації наявних помилок та попередженню їх у майбутньому. 

На нашу думку, ще одним аргументом на користь високого рівня 

актуальності вивчення помилки у використанні законодавчої техніки як 

самостійного поняття є загальна понятійна невизначеність таких категорій як 

«правоутворення» [11, с. 4; 83, с. 24; 93, с. 238; 117, с. 17-18; с. 29; 181, с. 17-18; 

270, с. 52; 509], «законодавча діяльність» [510; 511; 512; 515; 483; 503], 

«законодавча техніка» [196, с. 34-35; 301, с. 114; 473, с. 95; 513; 518] та інші. 

Така невизначеність вказаних суміжних категорій юридичної науки із 

категорією «помилка у використанні законодавчої техніки» фактично 

призводить до невизначеності меж явищ чи процесів, що позначаються 

вказаними поняттями, і відповідно до невизначеності меж помилок у 
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використанні законодавчої техніки, критеріїв їх приналежності до системи 

недоліків законодавства та законодавчої діяльності, їх проявів тощо. Не 

зважаючи на те, що питання помилок у використанні законодавчої техніки як 

безпосередньо, так і опосередковано досліджуються в наукових працях 

В. К. Бабаєва, С. В. Бобровник, І. Л. Брауде, М. О. Власенка, Г. Дутки, 

Ж. О. Дзейко, Р. Ієринга, К. Ільберта, Т. В. Кашаніної, Д. А. Керімов, 

П. М. Рабіновича, В. І. Риндюк, В. М. Сирих, П. І. Стучки, Ю. О. Тихомирова, 

A. A. Ушакова, Б. В. Чигідіна, О. Ф. Черданцева, Д. В. Чухвічова, 

Ю. А. Тихомирова, О. І. Ющика та інших, слід відзначити, що проблема 

понятійного визначення помилки у використанні законодавчої техніки 

переважно залишились поза увагою науковців. Більшість наукових досліджень 

помилок у використанні законодавчої техніки полягає в тому, що цей феномен 

не розглядається як цілісне правове явище та, переважно, ототожнюється в 

цілому з юридичними помилками.  

На нашу думку, ключовими аспектами помилок у використанні 

законодавчої техніки як теоретико-правового явища, що визначають високий 

рівень пізнавального інтересу до їх вивчення є саме понятійні закономірності 

помилок у використанні законодавчої техніки, вивчення яких дозволить 

охарактеризувати їх місце в системі понятійно-категоріального апарату 

юридичної науки, виокремити ознаки правоутворення, які відображають його 

особливості та розкрити їх зміст, а також уніфікувати його визначення, що 

становитиме основу і для подальшого удосконалення термінологічного 

визначення понять, що вживаються в положеннях чинного законодавства 

України.  

Наголошуючи на високому рівні актуальності наукового дослідження 

помилки у використанні законодавчої техніки як самостійного поняття, 

відзначаючи його важливе методологічне значення для продовження наукового 

дослідження її теоретико-правових аспектів, вважаємо за доцільне в цьому 

підрозділі дисертації: 
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 по-перше, встановити самостійне значення помилки у використанні 

законодавчої техніки в системі правових явищ;  

 по-друге, узагальнити доктринальні підходи до визначення поняття 

«помилка у використанні законодавчої техніки»; 

 по-третє, з’ясувати ознаки помилки у використанні законодавчої 

техніки, здійснити їх аналіз та розкриття зміст; 

 по-четверте, обґрунтувати самостійне місце помилки у використанні 

законодавчої техніки в системі понятійно-категоріального апарату юридичної 

науки; 

 по-п’яте, узагальнити та удосконалити доктринальне визначення 

поняття «помилка у використанні законодавчої техніки» на підставі 

виокремлених і проаналізованих його ознак. 

Відповідно до вказаних завдань вважаємо за доцільне насамперед 

відповісти на питання щодо самостійності помилки у використанні 

законодавчої техніки в системі правових явищ, а також здійснити її 

відмежування від інших явищ правової дійсності. Варто зазначити, що завдяки 

помилкам ми звертаємо увагу на певні недоліки, що заважають нам 

удосконалювати як себе, так і навколишній світ, поліпшувати наші навички та 

знання, взаємовідносини між людьми, процеси виробництва та продукцію, 

удосконалювати шляхи та способи взаємодії між суб’єктами на різних етапах 

розвитку їх відносин, реалізації їх природних і законних прав та обов’язків, які 

регламентуються правовими нормами. Проте, як доводить аналіз норм права, 

закріплених у положеннях чинних законодавчих актів України, їх юридико-

технічна формалізації не є ідеальною, досить часто зустрічаються суперечності 

між актами різної юридичної сили стосовно однакового питання. Наявними 

також є і граматичні помилки, помилки в тлумаченні, зокрема вживання 

однакових термінів, в які вкладено законодавцем різний зміст тощо. Тому 

дослідження питання помилки у використанні законодавчої техніки, особливо 

крізь призму її феноменологічного виміру, дозволить уніфікувати її розуміння, 
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визначити пізнавальні межі помилок у використанні законодавчої техніки. 

Безумовно, це є актуальним як у практичному, так і у теоретичному аспектах. 

У тлумачних словниках української мови та в енциклопедичних джерелах 

слово «помилка» використовується для позначення «неправильності в діях, 

вчинках, висловлюваннях чи думках» [428, с. 118; 488, с. 114; 498]. Великий 

тлумачний словник української мови містить декілька значень слова 

«помилка», що в цілому стосується і розуміння поняття «помилка у 

використанні законодавчої техніки», а саме: 1) «неправильність, неточність у 

будь-якому механізмі, пристрої, якійсь схемі, карті тощо»; 2) «неправильність у 

вчинках, діях і т. ін.»; 3) «некоректність результатів яких-небудь дій» [51, 

с. 1041]. З наведених підходів до розуміння поняття «помилка» видно, що її 

характеристика заснована на ідеях неправильності у вчинках (діях) 

уповноважених суб’єктів та/або некоректності їх результатів. Слід відзначити, 

що помилки – це явище об’єктивно зумовлене та загальнопоширене, оскільки 

вони зустрічаються у всіх сферах людської діяльності. Відомо багато 

історичних прикладів, в яких помилки призвели до катастрофічних наслідків 

(наприклад, аварія на 4-му енергоблоці Чорнобільської АЕС 26 квітня 

1986 року). Окрім того помилка – це явище, яке додатково має і суб’єктно 

зумовлений характер. Ще мислителі Античності міркували про те, що таке 

безпомилкове знання, тобто істина, і чому виникають помилкові судження. 

Філософи-матеріалісти і філософи-ідеалісти вирішували це питання по-різному. 

Перші з великою довірою ставилися до даних, отриманих дослідним шляхом, 

другі ж – до умоглядних роздумів. Проте і серед тих, і серед інших були 

агностики, що думали, що пізнання в принципі є недостовірним, оскільки воно 

здійснюється людиною за допомогою розуму, а отже апріорі є суб’єктивним. 

Філософи-діалектики, починаючи з давньогрецьких, аналізуючи процеси 

логічних умовиводів, вказували, що ознакою помилковості судження є 

наявність у ньому протиріч. Істинне судження вільно від протиріч. Однак 

філософи-діалектики відзначають, що саме протиріччя наукових теорій 

сприяють розвитку знань. М. Планк говорив з цього приводу, що для 
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справжнього теоретика нічого не може бути цікавіше, ніж такий факт, який 

вступає в протиріччя з загальноприйнятою теорією: адже тут власне і 

починається його робота [200, c. 89]. В такому ж напрямі розуміння помилок та 

джерел їх походження розмірковував і З. Фрейд. Вчений припустив, що 

помилки, які вчиняються людиною, не є випадковими і не висловлюють 

обмеженість його здібностей. У книзі «Психопатологія повсякденного життя» 

(1901) З. Фрейд доводить думку про те, що на вигляд незначні і безглузді 

помилкові дії служать реалізації несвідомих бажань. Це – компромісні прояви, 

створювані відповідним свідомим наміром і частковим одночасним 

здійсненням несвідомого бажання. Відповідно, З. Фрейд поділяв помилкові дії 

на чотири групи: 1) оговорився, описався, вчитався, почулося; 2) забування 

(забування імен власних, чужих слів, своїх намірів, вражень); 3) втрачання і 

загублення речей; 4) дії, зроблені «помилково» [330; 519]. 

Відзначаючи об’єктивно-суб’єктивний характер помилок в цілому, 

вказуючи на їх невідворотність, слід зазначити про те, що окрім слова 

«помилка» до складу словосполучення «помилка у використанні законодавчої 

техніки» входять і інші слова, які конкретизують прояв цієї помилки саме у 

використанні законодавчої техніки. Тлумачення слова «використання» в 

словникових джерелах пов’язується із значенням слова «використовувати», що 

позначає застосовувати, вживати що-небудь з користю, користуватись чимсь 

[51, с. 137]. Варто окремо вказати і на етимологічне розуміння словосполучення 

«законодавча техніка», яке використовується в досліджуваному нами терміні в 

родовому відмінку, тобто позначає те, що має доповнювати, конкретизувати 

значення по відношенню до слова або словосполучення, що позначає 

досліджуваний феномен. Тобто мова іде про те, що словосполучення 

«законодавча техніка» у родовому відмінку позначає помилку крізь призму 

використання її правил, прийомів, способів та засобів. Слово «законодавча» в 

етимологічному значенні є прикметником, яке походить від слова 

«законодавчий», тлумачення якого розкрито в словникових джерелах як «той, 

що встановлює закони; стосується законодавства» [51, с. 157-158]. У свою 
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чергу слово «техніка» в етимологічному значені характеризується як таке, що 

походить від грецького слова «techne» та позначає «мистецтво», 

«майстерність», а його вживання у змісті понять обумовлено необхідністю 

вказати на майстерність, вміння, знання, мистецтво, досвід, прийоми роботи, 

високу кваліфікацію, артистизм [431, с. 1329]; «сукупність прийомів, навичок, 

що застосовуються у певній діяльності, певному ремеслі» [51, с. 1244-1245]. 

Отже, етимологічний аналіз словосполучення «помилка у використанні 

законодавчої техніки» доводить, що воно позначає факт або факти 

неправильності у процедурах законодавчої діяльності та/або некоректності її 

результатів, що полягає у порушенні (недотриманні) правил, прийомів, 

способів та засобів встановлення законів та законодавства.  

Відзначаючи потужну світоглядну основу розуміння помилок у 

використанні законодавчої техніки, що було розкрито нами у попередньому 

підрозділі дисертації, слід звернути увагу на те, що сьогодні помилки у 

використанні законодавчої техніки в юридичній літературі на науковому рівні 

виокремлюються в якості самостійного поняття епізодично, не завжди вони 

отримуються відповідний аналіз як самостійної категорії правознавства. 

Водночас і категоричного заперечення їх самостійності як правового явища, так 

і як елементу понятійно-категоріального апарату юридичної науки в літературі 

не висловлювались. На нашу думку, це обумовлено багатоаспектністю помилок 

у використанні законодавчої техніки, що супроводжується поєднанням в них 

аспектів: 

1) об’єктивності, як невід’ємного прояву у будь-якій людській 

діяльності, та суб’єктивності, оскільки їх поява, усвідомлення, усунення та 

недопущення в подальшому залежать виключно від людської розумової 

діяльності, відповідно вона за своєю природою є суб’єктивною і помилки, які 

виникають в процесі або за результатами такої діяльності, є суб’єктно 

зумовленими; 

2) форми прояву, що виявляється у вигляді окремих елементів або всього 

законодавчого акту, а також у вигляді процедур законодавчої діяльності, та 
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змісту, що відображає певний стан їх невідповідності правилам, прийомам, 

способам і засобам законодавчої техніки; 

3) причин виникнення, які впливають на їх появу та зумовлюють їх 

існування, а також наслідків до яких вони призводять або створюють загрозу їх 

настання; 

4) вимог щодо визначення форми законодавчих актів, їх структури, 

змісту, а також закріплення його реквізитів, що слугують критеріями 

помилковості або безпомилковості у використанні законодавчої техніки при 

підготовці, розгляді та прийнятті законодавчих актів. 

Таким чином помилки у використанні законодавчої техніки слід 

розглядати як явище правової дійсності, що відзначається закономірностями 

свого зародження, виникнення, розвитку, усунення та недопущення в 

подальшому, в якому поєднано об’єктивну та суб’єктивну складову, що 

відзначаються формами прояву та змістом, відображають стан порушення 

(недотримання) вимог до форми, змісту, структури та реквізитів законодавчих 

актів, а також процедури здійснення законодавчої діяльності. Вказане доводить 

його самостійність як явища правової реальності, яке наділене властивостями, 

котрі визначають наукознавчу можливість його вивчення крізь призму 

самостійного поняття юридичної науки, про що свідчить його прояв виключно 

в межах явищ правової діяльності.  

В юридичній літературі питання помилок у використанні законодавчої 

техніки як самостійного поняття розкривається лише в поодиноких публікаціях 

вчених. Так, з точки зору формального розуміння помилки у використанні 

законодавчої техніки та тих правових наслідків, до яких вона може призвести 

розглядає її В. М. Сирих. Вчений один з небагатьох в юридичній науці 

використовує поняття «помилка у використанні законодавчої техніки», 

вкладаючи у його визначення положення про те, що вона являє собою відступ 

від вимог законодавчої техніки, основ правової науки, логіки або граматики, 

тим самим знижує якість юридичних норм та викликає труднощі в їх 

тлумаченні і втіленні в конкретних правовідносинах [444, с. 205]. Так само слід 
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наголосити і на поглядах Т. Н. Москалькової, яка теж є одною з небагатьох 

вчених, що пропонує власне визначення поняття «помилка у використанні 

законодавчої техніки». Під вказаним поняттям вчена пропонує розуміти 

прийняття закону (норми закону), реалізація якого на практиці породжує 

несправедливість і соціальну напруженість, тягне інші негативні суспільно-

політичні, економічні рішення або соціальні наслідки, знижує рівень гарантій 

прав та інтересів особистості, ефективність правозастосовної діяльності, 

підриває основи національної безпеки, руйнує принципи побудови 

демократичного суспільства і системи управління [288, с. 17]. Слід підтримати 

ініціативи вченої щодо надання визначення вказаному поняттю, однак, саме 

визначення в цілому не позбавлене критики. На нашу думку, воно є занадто 

загальним та не характеризує в цілому особливості помилок у використанні 

законодавчої техніки. Залишилось невизначеним чого саме стосуються 

помилки: самих законів або «норм законів»? Так само вчена у зміст визначення 

вкладає загальні положення щодо шкідливості наслідків допущення таких 

помилок, однак фактично не розкриває їх зміст, форми прояву, причини 

виникнення, шляхи усунення тощо. Однак, у подальшому цілком виправдано 

пропонує розкрити ознаки, які стосуються помилок у використанні 

законодавчої техніки, до яких вчена відносить те, що помилки виявляються у 

змісті законів або «норм законів», котрі: а) не враховують політичних, 

соціальних, економічних, технічних, правових та інших наслідків їх реалізації 

(всіх або їх частини); б) не забезпечені в своєму здійсненні необхідними 

ресурсами (і не лише матеріальними, але й кадровими, науково-технічними, 

організаційними); в) мають недоліки змістовного характеру (у вигляді 

неконкретності, суперечливості, надмірності нормативного масиву, прогалин 

тощо); г) не відповідають правилам формальної логіки і граматики [288, с. 18-

19]. Вважаємо, що і ознаки помилок у використанні законодавчої техніки так 

само охарактеризовані досить абстрактно та не відображають властивостей 

самого феномену «помилки», яка стосується порушення вимог законодавчої 

техніки та має відповідні форми прояву. У подальшому вчена цілком слушно 
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зауважує, що помилка у використанні законодавчої техніки може виявлятись як 

у прийнятті, так і у необґрунтованому відхиленні суб’єктом законодавчої влади 

законопроекту, або накладенні главою держави вето на закон, що призвело або 

призводить до негативних суспільно-політичних, економічних, фінансових або 

соціальних наслідків [288, с. 20]. Таке зауваження є дійсно слушним, оскільки 

формою прояву помилок у використанні законодавчої техніки слід вважати 

також і відхилення законопроекту або накладення вето на прийнятий закон, що 

фактично призводить до шкідливих наслідків.  

В юридичній літературі представлено досить широке коло поглядів 

вчених, в яких поняття «помилка у використанні законодавчої техніки», хоч і 

не виокремлюється і не формулюється, однак вказане явище характеризується в 

межах того чи іншого аспекту при розгляді інших суміжних явищ і понять. 

Вченими по різному тлумачиться поняття помилки у використанні 

законодавчої техніки, крім того, для його позначення вживаються різні терміни, 

зокрема: «правотворча помилка», «законотворча помилка», «помилка у 

законотворчості», «дефекти права», «юридична помилка», «правова помилка», 

«помилка в праві», «техніко-юридична помилка» і т. п. Таке термінологічне 

розмаїття не сприяє чіткому розумінню цього феномена, тому виникає потреба 

з’ясувати, який зміст вкладається в поняття «помилка у використанні 

законодавчої техніки» через загальне поняття «юридична помилка». Перше 

враження про зміст поняття отримуємо від самих названих термінів. У 

наведених словосполученнях слова «дефекти» і «помилка» є головними, а слова 

«правотворча», «правова», «юридична», «законотворча» і т. п. – залежними, що 

вказують на ознаки головних слів. Залежні слова є визначеннями, які 

окреслюють межі використання в зазначених словосполученнях термінів 

«дефект» і «помилка», конкретизуючи поняття права та інших відповідних 

складових правової системи, які фігурують в наведених словосполученнях. 

Важливо відзначити і те, що в юридичній літературі досить часто вченими 

характеризуються помилки у використанні законодавчої техніки шляхом 

застосування слів «дефекти» або «недоліки», що становить частину 
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словосполучення відповідного поняття. Однак, вказані слова в етимологічному 

їх значенні не завжди спроможні відобразити ознаки саме помилок у 

використанні законодавчої техніки. Слово «недолік» має більш вужче 

тлумачення, ніж слово «помилка», оскільки спроможне позначити лише ті 

помилки, що можуть бути визначені в їх кількісному прояві. Питання 

формулювання визначення помилок у використанні законодавчої техніки через 

слово «дефекти» також викликає зауваження. Оскільки слово «дефекти», в тому 

числі і «дефекти в праві» є значно ширшим за значенням, ніж слово «помилки», 

оскільки спроможне позначити широке коло недоліків. 

Вказані вище ідеї вчених дозволяють підсумувати, що помилки у 

використанні законодавчої техніки не є новим поняттям в юридичній науці, 

водночас доктринальна характеристика їх природи, сутності, ознак викликає 

певні зауваження і посилює дискусію щодо їх розуміння. Насамперед, варто 

звернути увагу на особливості помилок у використанні законодавчої техніки, 

що дозволять виокремити їх ознаки, здійснити їх аналіз та охарактеризувати їх 

зміст, а також в подальшому закласти їх в основу удосконалення самого 

визначення поняття «помилка у використанні законодавчої техніки».  

Існуючі підходи до визначення поняття «помилки у використанні 

законодавчої техніки» в методологічному плані будуть корисними для того, 

щоб виокремити і уточнити зміст їх ознак. Насамперед, варто відзначити таку 

ознаку помилки у використанні законодавчої техніки як її зміст, що полягає у 

порушенні (недотриманні) правил, прийомів, способів та засобів законодавчої 

техніки, відображає її походження від людської розумової діяльності, 

можливість її усвідомлення та вироблення шляхів усунення крізь призму 

відповідності або невідповідності вимогам законодавчої техніки законодавчого 

акту або технології його розробки та розгляду. Таким чином змістом помилки у 

використанні законодавчої техніки буде уявлення суб’єкта про порушення 

(недотримання) правил, прийомів, способів та засобів законодавчої техніки, що 

отримано в результаті порівняння фактичних даних (законодавчої діяльності, 
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законодавчого акту або його окремих положень) із вимогами законодавчої 

техніки.  

Також, слід звернути увагу і на таку ознаку помилки у використанні 

законодавчої техніки як її прояв, що являє собою порушення (недотримання) 

правил, прийомів, способів і засобів законодавчої техніки в частині процедури 

законодавчої діяльності та/або законодавчого акту. За своєю сутністю таке 

порушення є фактом невідповідності вимогам законодавчої техніки процедур 

законодавчої діяльності та/або законодавчих актів. Похідною ознакою помилок 

у використанні законодавчої техніки є їх прояв, що може виявлятись у: 

 процедурі законодавчої діяльності, яка полягатиме у порушенні 

(недотриманні) послідовності або повноти їх здійснення, їх невиправданому 

скороченні або взагалі не проведення; 

 законодавчому акті, що пов’язано із порушенням (недотриманням) 

вимог щодо форми законодавчого акту, його структури, змісту або закріплення 

реквізитів.  

Помилки у використанні законодавчої техніки можуть виявлятися як у 

порушенні (недотриманні) процедури законодавчої діяльності, так і у 

невідповідності форми, змісту, структури або закріплення реквізитів 

законодавчого акту вимогам законодавчої техніки, а також і одночасно 

виявлятись у порушенні (недотриманні) процедури законодавчої діяльності та у 

невідповідності форми, змісту, структури або закріплення реквізитів 

законодавчого акту вимогам законодавчої техніки. 

Як нами вже було зазначено вище, складність та багатоаспектність 

помилок у використанні законодавчої техніки, наявність різних підходів (типів, 

шкіл) праворозуміння та правопізнання, обумовили неоднозначність і їх 

понятійного визначення, що представлено в юридичній літературі. Проведений 

нами аналіз поглядів вчених на питання розуміння та характеристики помилок 

у використанні законодавчої техніки, а також і інших суміжних понять 

(«правотворча помилка», «правова помилка», «недоліки у використанні 

законодавчої техніки»), доводять можливість та наукову доцільність 
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узагальнити доктринальні підходи до визначення поняття «помилка у 

використанні законодавчої техніки».  

В юридичній літературі представлено широкий спектр поглядів вчених, які 

розглядають помилку у використанні законодавчої техніки як порушення вимог 

формальної визначеності законодавчих актів або їх положень, а також їх 

процедури підготовки, розгляду та прийняття. Умовно такий підхід до 

визначення вказаного поняття можливо назвати формальним, що фактично 

заснований на ідеї суворої відповідності як самого законодавчого акту, так і 

процедур його підготовки і розгляду вимогам законодавчої техніки. Так, 

І. Шевчук визначає поняття «правотворча помилка» крізь призму стану техніко-

юридичної невідповідності положень законодавства вимогам законодавчої 

техніки. Вчений розуміє під правотворчою помилкою «спричинений 

недотриманням техніко-технологічних вимог правовий дефект, допущений 

суб’єктом правотворчості, як у самій діяльності, так і у її результатах» [487, 

с. 35-36]. Слід підтримати ідею вченого виокремити її ознаки, що дозволить 

довести самостійність вказаного поняття в системі понятійно-категоріального 

апарату юридичної науки, а також запропонувати його уточнене визначення. До 

таких ознак вчений відносить те, що така помилка: допускається суб’єктом 

правотворчості; є різновидом правової помилки та є правовим дефектом; 

спричинена недотриманням техніко-технологічних вимог у правотворчості; 

допускається як у правотворчій діяльності, так і у джерелах права [487, с. 36]. 

Вказані ідеї вченого цілком логічно та послідовно розкривають визначення 

поняття правотворчої техніки крізь призму її формального розуміння. 

Вважаємо, що можливо підтримати думку вченого, про те, що помилка може 

бути допущена як у правотворчій діяльності (що визначає її процедурний 

характер, з одного боку), так і у самих джерелах права (що доводить її 

матеріальний прояв, з іншого боку). Про це ми окремо ще будемо зазначати в 

другому розділі дисертації, досліджуючи різновиди помилок у використанні 

законодавчої техніки. Н. А. Власенко також використовує поняття «помилки у 

використанні законодавчої техніки», хоча і не надає його  визначення. Однак 
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вчений зазначає, що вони виявляються у мовних, логічних, граматичних та 

графічних неточностях законодавчих положень і виникають вони з 

найрізноманітніших причин [62, с. 15]. Таким чином, враховуючи зміст 

поглядів вченого, можливо умовно віднести його ідеї до формального напряму 

розуміння помилок у використанні законодавчої техніки. У вказаному 

визначенні правотворчої помилки вченим досить широко розкрито особливості 

її прояву, що виявляється насамперед у відповідних формальних порушеннях 

правил, прийомів, способів і засобів законодавчої техніки. Окрім того, вказаний 

підхід доповнюється і ідеєю невідповідності правових норм об’єктивним 

вимогам суспільства, що призводить до недоліків самих норм права, що 

виявляється у їх застарілості, невиправданому випереджанні суспільного 

розвитку тощо. Подібні погляди представлені і в працях інших вчених, які 

беруть за основу такі формальні характеристики помилки у використанні 

законодавчої техніки як порушення правил формальної логіки в процесі 

здійснення законодавчої діяльності та/або в результатах її здійснення, тобто в 

самих правотворчих актах [497, с. 29-31], їх прояв у вигляді особливого 

різновиду юридичного факту [65, с. 40]; результат порівняння законодавчих 

положень із критеріями, що закріплені в положеннях законодавчої техніки [18, 

с. 11; 263, с. 52], невідповідність професійних навичок суб’єктів законодавчої 

діяльності рівню складності або важливості правотворчого акту [37, с. 8-9; 239, 

с. 14; 243, с. 11] тощо. 

Враховуючи вказані вище погляди вчених, можемо відзначити, що в 

методологічному плані вони є корисними для того, щоб акцентувати увагу на 

наступних ознаках помилки у використанні законодавчої техніки, що 

відображатимуть саме проблематику формальної визначеності законодавчих 

актів та дотриманості формальних вимог щодо процедур їх підготовки та 

розгляду.  

Важливо відзначити і той факт, що сама помилка у використанні 

законодавчої техніки за своєю сутністю є правовим дефектом, що спричинений 

порушенням (недотриманням) правил, прийомів, способів та засобів 
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законодавчої техніки. Таким чином невід’ємною ознакою помилки у 

використанні законодавчої техніки є їх відхилення від правових вимог, що 

обумовлює приналежність помилки до системи правових дефектів. Тим самим 

наявність помилки у використанні законодавчої техніки фактично свідчить про 

те, що вона становить певний стан порушення правових стандартів, і це 

призводить до неефективності функціонування правових явищ, тим самим 

порушує ефективність всієї правової системи [211, с. 559]. Таким чином 

приналежність помилок у використанні законодавчої техніки до системи 

правових дефектів доводить те, що вони є проявом відхилення від певних 

стандартів, виявляються у відповідному оцінюванні суб’єктами права стану 

відповідності або невідповідності, а також усвідомлення неефективності або 

ризику неефективності правового забезпечення суспільних відносин у 

майбутньому. 

Окрім того, доцільно зазначити і про таку ознаку помилок у використанні 

законодавчої техніки, що випливає з їх формального розуміння, як 

процесуальність їх виникнення, виявлення, усунення та попередження, що 

полягає в особливій діяльності уповноважених суб’єктів, яка здійснює 

порівняння законодавчих процедур та законодавчих актів чи їх окремих 

положень з вимогами законодавчої техніки, виявлення невідповідностей, 

визначення моделей їх усунення та засобів їх попередження, а також розробка і 

прийняття тих законодавчих актів чи їх окремих положень, що відповідають 

вимогам законодавчої техніки в межах процедур законодавчої діяльності, що не 

порушує вимог законодавчої техніки.  

До факультативних ознак помилок у використанні законодавчої техніки 

можливо віднести невідповідність правових норм об’єктивним вимогам 

суспільства, а також недоліки самих норм права, що виявляється у їх 

застарілості, невиправданому випередженні суспільного розвитку. Така думка 

вчених не стосується абсолютності і невід’ємності ознак помилок у 

використанні законодавчої техніки, а може мати саме такий прояв.  
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Досить поширеною в юридичній науці є думка вчених, яка пов’язує 

розуміння помилок у праві, помилок у юридичній практичній діяльності, а 

також помилок у використанні законодавчої техніки з недоліками діяльності 

уповноважених суб’єктів щодо використання правил, прийомів, способів і 

засобів законодавчої техніки. Таким чином і розуміння помилки у використанні 

законодавчої техніки пов’язується із недоліками в діяльності уповноважених 

суб’єктів, котрі відповідальні за формалізацію норм права. Умовно вказаний 

підхід можливо назвати діяльнісним. Багатоаспектність та багатозначність 

слова «помилка» в його етимологічному розумінні позначається і на 

різноманітності поглядів представників загальнотеоретичної юриспруденції, які 

визначають помилку: 1) через результат дій суб’єкта; 2) пов’язують її із самою 

діяльністю суб’єкта; 3) вказують на неправильність пізнання суб’єкта та ін. При 

чому, різноманіття таких авторських позицій стосується як загального поняття 

помилки, так і різних видів помилок у використанні законодавчої техніки – 

правотворчих, правозастосовних, правотлумачних та ін. [508, c. 53-56]. 

Подібною є точка зору О. Б. Лисюткіна, який трактує помилку як негативний 

результат, що зумовлений складністю та суперечливістю соціального розвитку, 

неправильністю юридично значимих дій учасників суспільних відносин, який 

перешкоджає досягненню поставлених цілей та передбачає можливість 

виникнення або зміни суб’єктивних прав та юридичних обов’язків учасників 

суспільних відносин [255, c. 26].  

Діяльнісний підхід у характеристиці помилок у використанні законодавчої 

техніки притаманний і ідеям Н. В. Карташова та А. А. Топорова, які приходять 

до висновку, що поза діяльності людини і без її участі помилки не можуть ні 

виникати, ні існувати, ні усвідомлюватись, ні змінюватись, ні усуватись. Тому 

виключно в межах людської діяльності ми допускаємо помилки та маємо 

можливість їх усунути [191, с. 117-119]. В цьому аспекті вчений абсолютно 

правий у своїх висновках, оскільки законодавча діяльність – це виключна 

людська сфера діяльності, допущення та усунення помилок так само може 

відбутися лише за умови здійснення людиною розумової діяльності, так само як 
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і їх виявлення, усунення та вжиття способів їх попередження. Однак, вказаним 

не може обмежуватись характеристика помилок у використанні законодавчої 

техніки, оскільки не враховано особливості сфери людської діяльності, їх 

юридичний характер, форми прояву, зміст тощо. Наприклад, В. М. Карташов 

також пропонує продовжити аналіз помилок у використанні законодавчої 

техніки виключно в аспекті недоліків здійснення законодавчої діяльності, як 

таких, що допущені суб’єктами законодавчої діяльності на будь-якій стадії її 

здійснення [188, с. 117-119]. Це дозволить, на його думку, провести такий 

аналіз, визначивши передумови їх виникнення, характер прояву та можливі 

результати, до яких вони можуть призвести.  

Так само зазначається вченими і про те, що під помилкою в праві слід 

розглядати отримане особою під впливом омани уявлення стосовно юридичних 

обставин щодо вчинюваного нею діяння [470, с. 201], тобто беручи за основу 

такий підхід до характеристики помилки у праві для удосконалення визначення 

поняття «помилка у використанні законодавчої техніки», фактично в його 

основу буде закладено ідею про помилку як про особливе уявлення суб’єкта 

щодо невідповідності конкретного об’єкту вивчення вимогам законодавчої 

техніки.  

В аспекті методологічних перспектив допущення помилки у використанні 

правил, прийомів, способів та засобів законодавчої техніки пропонується їх 

понятійне визначення як негативного результату, що зумовлений складністю та 

суперечливістю соціального розвитку, неправильністю юридично значимих дій 

учасників суспільних відносин, який перешкоджає досягненню поставлених 

цілей та передбачає можливість виникнення або зміни суб’єктивних прав та 

юридичних обов’язків учасників суспільних відносин [255, с. 27]. За аналогією 

іншими вченими визначення правотворчої помилки надається через факт 

негативного і шкідливого соціально-правового відхилення в юридичній 

діяльності. Такий факт може бути результатом добросовісної помилки її 

суб’єктів та (чи) учасників, і виявляється у вигляді погрішності (дефекту, 

недоліку) в її змісті і формі на всіх стадіях юридичного процесу [191, с. 11]. Так 
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само і поняття «юридична помилка» окремими вченими визначається як 

неадекватне, алогічне уявлення дієздатної особи про характер та наслідки своєї 

поведінки [500, с. 654]. В межах діяльнісного підходу до розуміння помилок у 

використанні законодавчої техніки та надання їх понятійного визначення 

вченими зазначається про те, що вказані помилки допускаються виключно в 

межах діяльності уповноважених суб’єктів, котрі в силу різноманітних 

обставин не спроможні здійснити підготовку та розгляд проектів правотворчих 

актів відповідно до положень законодавчої техніки, формальної логіки, 

граматичних, стилістичних та інших вимог викладення правової інформації 

[294, с. 21; ]; відзначаються низьким рівнем професіоналізму та обізнаності в 

правотворчій діяльності [260, с. 7–8]; не спроможні виявити об’єктивну 

необхідність зміни правового регулювання та сформулювати на належному 

рівні правові положення [472, с. 11-12], полягають у добросовісній омані 

суб’єктів [14, с. 356.], є особливим різновидом правопорушення [89, с. 7; 267, 

с. 188.], є наслідком дефекту в професійній юридичній діяльності [189, с. 51], 

виявляються у відмінностях між волевиявленням суб’єкта та його виразом [115, 

с. 134] тощо. 

У методологічному плані положення діяльнісного підходу до 

характеристики помилок у використанні законодавчої техніки дозволяють 

виокремити та акцентувати увагу на таких їх ознаках:  

‒ походять від неправильності (помилковості) юридично значимих 

діянь уповноважених суб’єктів, які полягають у порушенні вимог законодавчої 

техніки, що відбулось в процесі або результаті здійснення законодавчої 

діяльності. Фактично, використання законодавчої техніки, як і виникнення 

помилок не можливі без людської розумової діяльності. Так само не можливо і 

виявити помилки та їх усунути без діяльності людини, вжити способи для їх 

попередження у майбутньому; 

‒ можуть бути допущенні шляхом дії або бездіяльності суб’єктів, що 

призводить до виникнення недоліків юридичко-технічного характеру;  
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‒ відображені в уявленнях суб’єктів права про стан невідповідності 

законодавчого акту або його окремих складових вимогам законодавчої техніки, 

а також у висновках щодо усунення цих помилок та недопущення їх в 

подальшому;  

‒ виникають як умисно, так і з необережності. Вказана ознака 

характеризує ставлення уповноваженого суб’єкта до можливості допущення 

або виникнення помилок у використанні законодавчої техніки. Слід відзначити, 

що практика законодавчої діяльності України доводить той факт, що переважна 

більшість помилок у використанні законодавчої техніки має несвідомий 

характер. Це пояснюється низьким рівнем професійності суб’єктів законодавчої 

діяльності, неспроможністю їх реалізувати власний професійний потенціал, 

складними політичними процесами, що супроводжують законодавчий процес 

тощо. Однак, є випадки, коли помилки допускаються свідомо, в тому числі і з 

метою посилення колізійності, пробільності, неточності змісту правових 

положень. Це дозволяє в подальшому при вирішенні конкретних правових 

спорів, пов’язаних із юридично-технічними недоліками законодавства, 

застосовувати вказані норми права в так званому «ручному режимі», що 

суттєво посилює ризики виникнення корупційних діянь, діянь, пов’язаних із 

зловживанням правом, при реалізації вказаних правових положень. Також слід 

відзначити і той факт, що усвідомлення, а також усунення і недопущення в 

подальшому помилок у використанні законодавчої техніки, так само залежить 

від розумової діяльності уповноважених суб’єктів, має як свідомий, так і 

несвідомий характер. Важливою властивістю помилок у використанні 

законодавчої техніки, виходячи з її походження від людської діяльності, є 

форма вини суб’єктів при їх вчиненні. Традиційно в юридичній літературі 

виокремлюють такі форми вини як умисел та необережність [398, с. 198; 448, 

с. 504-505; 77, с. 270]. Вказаному питанню присвячено поодинокі праці вчених, 

проте одностайності в їх поглядах досягти не вдалось. Умовно вказані погляди 

вчених можливо узагальнити в межах тих, які: обґрунтовують широкий підхід 

до характеристики суб’єктивної сторони помилок у праві, в тому числі і в 
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частині вчинення помилок у використанні законодавчої техніки, що передбачає 

можливість допущення таких помилок як через необережність, так і в 

результаті умислу суб’єкта законодавчої діяльності. Зокрема вченими 

наголошується на тому, що такі помилки є результатом прояву волі суб’єкта, 

що має негативну або позитивну форми прояву, можуть вчинятись в результаті 

його дії або бездіяльності (В. В. Лазарєв) [250, с. 139], а наявність умислу чи 

необережності є підставою для притягнення або не притягнення суб’єкта до 

юридичної відповідальності (М. Л. Давидова) [91, с. 317]. Водночас 

прихильники вузького підходу до розуміння помилок у праві доводять те, що 

помилка може виникати виключно через необережність, оскільки умисел вже 

матиме характер правопорушення, а не помилки (В.М. Баранов, Ж. О. Дзейко) 

[447, с. 120; 96, с. 276]. Слід відзначити, що як прибічники широкого підходу, 

так і прибічники вузького підходу в цілому не заперечують можливість 

умисного вчинення помилки, або її допущення з необережності, однак вказують 

на відповідні юридичній наслідки, що можуть та мають наступати для суб’єктів 

правотворчої діяльності. 

Досить поширеним в юридичній науці є так зване причинно-наслідкове 

визначення помилок у використанні законодавчої техніки, що закладає в основу 

ідею причин їх походження та наслідків. Такі наслідки являють собою 

закономірний правовий стан, що настає внаслідок допущення помилок у 

використанні законодавчої техніки. Досліджуючи категоріальні аспекти 

правотворчої помилки, що є суміжним поняттям із помилкою у використанні 

законодавчої техніки, М. М. Вопленко приходить до висновку, що його 

визначення слід надати шляхом виокремлення та аналізу ознак правотворчої 

помилки. Окремі з них притаманні і помилкам у використанні законодавчої 

техніки, а їх характеристика має важливе методологічне значення і для 

подальшого дослідження помилок у використанні законодавчої техніки як 

самостійної категорії юридичної науки. До таких ознак вчений відносить: по-

перше, їх оціночний характер; по-друге, соціальну шкідливість; по-третє, 

виникнення правових перешкод для прогресивно-юридичного розвитку 
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суспільства, що становить коло наслідків, до яких може призвести допущення 

таких помилок; по-четверте, офіційне визнання помилки в спеціальному акті 

уповноваженого державного органу, по-п’яте, інші ознаки, які стосуються 

порушення правил законодавчої техніки, логіки і граматики акту 

правотворчості, незабезпеченість ресурсами правотворчої діяльності тощо [66, 

с. 19-20]. Безумовно такий підхід до характеристики правотворчих помилок є 

авторським та не позбавлений певних критичних зауважень. Досить спірно 

відносити до самостійної ознаки правотворчих помилок – помилки, які 

стосуються порушення правил законодавчої техніки, логіки і граматики акту 

правотворчості. Швидше, ці помилки слід розглядати як різновид правотворчих 

помилок або як форму їх прояву. Окрім того, аналіз виокремлених ознак 

свідчить про те, що вченим в основу їх розуміння вкладаються ідеї можливості 

їх виявлення та оцінювання за допомогою аналізу законодавства крізь призму 

їх сприйняття суб’єктами оцінювання, з одного боку, а з іншого боку – 

наслідків, які виникли через допущення помилок, тобто відображають їх 

причинно-наслідковий зв’язок, або існує загроза їх виникнення в майбутньому. 

Однак, знову ж поза увагою вченого залишаються і інші аспекти правотворчих 

помилок, так само і аспекти помилок у використанні законодавчої техніки. За 

аналогією з попередніми поглядами вчених в основу визначення таких понять 

як «правотворча помилка», «правотворчий дефект», «правова помилка» 

науковцями вкладаються ідеї про їх правові наслідки, оскільки вони можуть 

привести до самих різних форм законодавчого дисбалансу (колізій юридичних 

норм, викликаних надмірним правовим регулюванням, прогалин у 

законодавстві) [236, с. 120], прогалин у правовому регулюванні [118, с. 31] 

тощо. 

Так само і Г. Р. Мурсалімов правотворчу помилку трактує як юридично 

значимий негативний результат владно організуючої діяльності 

уповноваженого суб’єкта, який перешкоджає реалізації прав та свобод, 

законних інтересів суб’єктів права, внаслідок добросовісної омани, який 

кваліфікується компетентним органом у якості помилкового [290, c. 9]. Тобто 
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вчений підходить до характеристики помилки від зворотного, тобто від тих 

наслідків, які породжує або може породити недосконала норма права.  

С. Г. Пішина на прикладі правоінтерпретаційної помилки пропонує її 

понятійне визначення шляхом характеристики її формального прояву, а також  

зазначення методологічних ризиків, до яких вона може призвести. Зокрема 

помилка являє собою таке відхилення у процесі юридичної інтерпретації від 

правил тлумачення, що породжує юридичний результат, який суперечить 

критеріям істинності тлумачення та тягне негативні соціальні та інші наслідки 

[333, c. 9]. Вищенаведені загальнотеоретичні позиції щодо юридичної природи 

помилок та особливостей їх різновидів, дозволяють констатувати відсутність 

цілісної та несуперечливої теорії помилок в юридичній науці. А це, в свою 

чергу, негативно позначається на практиці як виявлення помилок, так і на 

ефективності застосування заходів щодо їх подолання та запобігання [508, 

c. 53-56]. 

Так само і поняття «юридична помилка» окремими вченими визначається 

як негативний результат, який перешкоджає досягненню офіційно 

проголошених цілей, прав і свобод, охоронюваних законом інтересів. 

Юридична помилка характеризується наслідками, що вона породжує, у вигляді 

соціальної шкоди, яка наноситься суспільним відносинам  [79, с. 8–9], 

негативного результату, що виник через неправильні вольові дії соціального 

суб’єкта, при чому вони повинні бути суттєвими, тобто перешкоджати особі 

реалізувати свої права, свободи та законні інтереси [276, с. 227]; створюють 

перешкоди або ризики їх виникнення для досягнення офіційно проголошених 

цілей держави; породжують невідповідність правового регулювання потребам 

державно-правового розвитку; визначають дисфункційність діяльності держави 

[245, с. 463-464]. 

Слід відзначити, що значно більше вчених характеризує помилку у 

використанні законодавчої техніки крізь призму негативності результатів, до 

яких вона призвела. Наприклад, Ж. О. Дзейко та Є. В. Лукашева переконані в 

тому, що під правотворчою помилкою, різновидом якої є і помилки, пов’язані із 
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порушенням вимог законодавчої техніки, доцільно розуміти саме негативний 

результат правотворчої діяльності. Слід підтримати також думку і про те, що 

таку помилку можна допустити на будь-якому етапі законодавчого процесу. 

Також слушною є думка вчених щодо форм прояву таких помилок, які можуть 

мати: 

1) діяльнісну форму, що виявляється у недоліках діяльності суб’єкту 

правотворчості, а, отже, і у її невідповідності правилам, прийомам, способам та 

засобам законодавчої технології; 

2) документальну форму, яка виявляється у відповідному матеріальному 

носії, тобто документі, зміст якого доводить його невідповідність в цілому або 

окремих його частин вимогам законодавчої техніки [260, с. 10].  

Принциповими в цьому плані є погляди В. М. Баранова, який одним з 

перших в юридичній науці обґрунтував самостійність поняття «правотворча 

помилка», яку визначив як офіційно реалізовану, добросовісну оману, результат 

неправильних дій нормотворчого органу, який порушує загальні принципи або 

конкретні норми правотворення, що не відповідає рівню та закономірностям 

державно-необхідного розвитку регульованих відносин тягне за собою, шляхом 

видання хибної норми права, несприятливі соціальні юридичні наслідки [14, 

с. 128]. Таким чином його ідеї засновують та в подальшому розвивають 

класичний підхід до характеристики помилок у правотворчості, а, отже, 

можливо припустити, що такий підхід може бути застосований і до визначення 

помилок у використанні законодавчої техніки. Вказане визначення з наукової 

точки зору спроможне охопити більшість аспектів вказаних помилок, в тому 

числі охопити формальний, діяльнісний та причинно-наслідковий підходи до 

визначення вказаного явища. Так, вчений включає до складу поняття 

«правотворча помилка» її: 

1) формальний прояв, змістом якого є порушення загальних принципів 

або конкретних норм правотворення; 
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2) діяльнісний характер виникнення, що полягає у офіційно реалізованій, 

добросовісній оманливій діяльності нормотворчого органу, є результатом його 

неправильних дій; 

3) причинно-наслідкову сутність, оскільки вказані помилки тягнуть за 

собою видання хибної норми права та несприятливі соціальні юридичні 

наслідки. 

З наукознавчої точки зору положення причинно-наслідкового підходу до 

визначення помилок у використанні законодавчої техніки дозволяють 

доповнити характеристику вказаного явища наступними ознаками: 

 призводять або підвищують ризик настання негативного, шкідливого 

юридично значимого результату, що стосується реалізації прав та свобод, 

законних інтересів суб’єктів права, та виникнення правових перешкод 

функціонування суспільства чи окремих сфер його розвитку;  

 мають оціночний характер, оскільки є результатом оціночного виміру 

стану відповідності форми, змісту, структури та реквізитів законодавчого акту 

та його окремих складових вимогам законодавчої техніки; 

 детермінують процес їх усунення та попередження виникнення в 

майбутньому. 

В одній зі своїх наукових праць, на підставі аналізу підходів до розуміння 

понять «помилки в юриспруденції» та «помилки у використанні законодавчої 

техніки», ми прийшли до висновку, що існує значна кількість підходів до 

розуміння змісту, форми існування, предмету помилок у юридичній науці. Це 

зумовлено тим, що у юридичній літературі представлені різні погляди вчених 

на природу, сутність і зміст правових явищ, де можуть виникати, існувати та 

усуватись помилки. Такими явищами є: пізнання, дія (поведінка), документ 

тощо. Серед різних галузевих підходів до визначення поняття «помилка» ми 

знаходимо деякі спільні риси помилок, які виокремлюються науковцями: 

неточність; ненавмисність; неправильне застосування закону; неповне чи 

неточне встановлення обставин; неправильна юридична оцінка; настання 

негативних наслідків [296, с. 203-304]. У зв’язку з цим виникає питання, чи має 



    93 

 

 

загальне поняття «юридична помилка» охоплювати усі форми їх існування, чи, 

можливо, лише одну з них? Вважаємо, що проблему документальної форми 

існування юридичних помилок доцільно розробляти разом з юридичною 

технікою. Діяльнісну форму юридичних помилок варто розробляти з 

юридичною технологією. Пізнавальні юридичні помилки необхідно розробляти 

в межах методології правового пізнання – дослідження. Родове поняття, через 

яке визначають помилку є «невідповідність». Помилка, незалежно від форми її 

існування, чи то у правовому пізнанні, чи у правовій поведінці (діях, операціях) 

суб’єктів, чи у юридичних документах, полягає у їх невідповідності певним 

вимогам, правилам, еталонам, зразкам, принципам, цінностям і т. ін. При тому, 

такі вимоги є за своєю природою ідеальними (належними) явищами та 

визначають позитивні властивості, яким мають відповідати властивості 

реального явища. Помилка, власне, і проявляється у невідповідності певних 

особливостей реального явища особливостям ідеального явища. При тому, 

істинність певних вимог, які випливають із властивостей ідеального явища 

береться за аксіому. 

Тому, можна констатувати, що «юридична помилка» є найбільш широким 

поняттям, що включає помилки, допущені в процесі правотворчості 

(правотворчі помилки) і помилки, допущені в процесі правозастосування 

(правозастосовні та правотлумачні помилки), які в свою чергу являють собою 

помилки у використанні законодавчої техніки [296, с. 205]. 

Враховуючи вищезазначене, звертаючи увагу на відсутність доктринальної 

єдності у визначенні поняття «помилка у використанні законодавчої техніки», 

вважаємо за доцільне його удосконалити на підставі виокремлених і 

проаналізованих ознак. На нашу думку, «помилка у використанні законодавчої 

техніки» являє собою особливий різновид правових дефектів, змістом якого є 

умисне або з необережності порушення (недотримання) уповноваженими 

суб’єктами процедури законодавчої діяльності та/або юридико-технічних вимог 

до форми, змісту, структури та реквізитів законодавчого акту, яка має 

процесуальний характер виникнення, виявлення, усунення та попередження, 
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призводить або підвищує ризик настання негативного юридично значимого 

результату, що стосується реалізації прав та свобод, законних інтересів 

суб’єктів права, виникнення правових перешкод функціонування і розвитку 

суспільства чи окремих його сфер. 

З огляду на складний і багатоаспектний характер помилок у використанні 

законодавчої техніки, а також неоднозначність їх розуміння в юридичній науці, 

вважаємо за доцільне здійснити їх класифікацію та провести аналіз їх 

різновидів, що дозволить посилити вивчення їх теоретико-правових аспектів та 

в подальшому закласти основу для обґрунтування шляхів усунення та способів 

попередження. Вказані питання будуть розглянути нами у наступному розділі 

дисертаційної роботи.  

Висновки до Розділу 1. 

 

1. Історія зародження та розвитку уявлень про помилки у використанні 

законодавчої техніки доводить факт: по-перше, багатоаспектності 

представлених результатів дослідження, що виявляється у вивченні 

різноманітних властивостей, форм прояву, функціонального призначення, 

природи та сутності вказаного явища, що, з одного боку, є об’єктивно 

обумовленим через складність самого феномену помилок у використанні 

законодавчої техніки, а з іншого боку – зумовлює плюралізацію, а подекуди і 

поляризацію уявлень про помилки у використанні законодавчої техніки в 

цілому та окремих її аспектів зокрема; по-друге, багаторівневості процесу 

дослідження помилок у використанні законодавчої техніки, що пояснюється 

міждисциплінарним характером їх проблематики, оскільки вони можуть 

становити предмет світоглядного (філософського) осмислення, а також предмет 

наукової розробки в межах питань політології, соціології, документознавства, і 

звісно ж юриспруденції; по-третє, посилення багатовекторності та 

міждисциплінарності подальших досліджень помилок у використанні 

законодавчої техніки, що обумовлено необхідністю узагальнення існуючого 

стану їх вивчення та потенційною можливістю і необхідністю розвитку 
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наукових досліджень різноманітних аспектів помилок у використанні 

законодавчої техніки (історико-правових, методологічних, категоріальних, 

функціональних та інших), в межах існуючих рівнів наукового пізнання 

(світоглядному (філософському), загальнонауковому та спеціально-науковому). 

2. До кін. ХVІІІ ст. проблематика помилок у використанні законодавчої 

техніки ще не була виокремлена як самостійний об’єкт наукового пізнання, 

водночас окремі аспекти зазначеної проблематики розкриваються в межах 

дослідження суміжних правових явищ та категорій (законодавча техніка, 

правова поведінка тощо). 

3. З поч. ХІХ ст. проблематика законодавчої техніки в цілому отримує 

не лише продовження та посилення свого світоглядного осмислення, але і 

виокремлюється в якості самостійного об’єкту наукового дослідження. 

4. Складовими помилок у використанні законодавчої техніки як 

наукознавчої проблематики є: по-перше, сам феномен помилки, що можливо 

визначити як стан невідповідності юридично-технічної формалізації права в 

законодавчому акті та/або процедури законодавчої діяльності правилам, 

прийомам, способам та засобам законодавчої техніки; по-друге, проблема 

законодавчої техніки, що є складовою техніки юридичної та може бути 

визначена як сукупність правил, прийомів, способів та засобів формалізації 

норм права шляхом визначення форми та структури законодавчого акту, 

викладення його змісту у вигляді системи правових приписів, закріплення його 

реквізитів, а також процедур здійснення законодавчої діяльності; по-третє, 

проблематика людської розумової діяльності, змістом якої є використання 

конкретного юридико-технічного інструментарію для визначення форми 

законодавчого акту, встановлення його структури, формулювання змісту, 

закріплення його реквізитів, а також змісту та послідовності процедур 

здійснення законодавчої діяльності. 

5. Сучасний стан пізнання помилок у використанні законодавчої техніки 

структуровано на два рівні:  
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 світоглядний рівень пізнання помилок у використанні законодавчої 

техніки, що представлений широким спектром уявлень про юридико-технічні 

недоліки процедури законодавчої діяльності та самих законодавчих актів, які 

мають загальний характер, засновані на використанні світоглядних 

(філософських) методів наукового дослідження, а результати такого пізнання 

формують уявлення про них як про загальносоціальну проблематику, що 

знайшла свій вираз в інформаційному наповненні законодавчих актів;  

 науковий рівень пізнання помилок у використанні законодавчої 

техніки сьогодні також представлений широким спектром уявлень про 

юридико-технічні недоліки процедур законодавчої діяльності та/або самих 

законодавчих актів, які переважно мають конкретно-науковий характер, 

оскільки досліджуються як особливий юридичний феномен, наділений  

правовими властивостями, що засновані на використанні переважно 

загальнонаукових та спеціально-наукових методів наукового дослідження, а 

результати такого пізнання формують уявлення про них як про конкретну 

правову проблематику, що розкрита в межах теоретико-історичних, галузевих 

та спеціально-юридичних наук.  

6. Методологічну основу наукового дослідження теоретико-правових 

аспектів помилок у використанні законодавчої техніки становить комплекс: 

принципів наукового дослідження, тобто вихідних засад, які визначають 

призначення та зміст науково-дослідної діяльності, її якість та 

результативність; методологічних підходів наукового пізнання, що являють 

собою коло пізнавальних напрямів дослідження, які визначають стратегію 

наукового дослідження; методів наукового дослідження, тобто коло науково-

дослідних засобів, прийомів та способів пізнання конкретних аспектів 

досліджуваного явища в межах світоглядного (філософського), 

загальнонаукового та конкретно-наукового рівнів.   

7. Помилки у використанні законодавчої техніки слід розглядати як 

явище правової дійсності, що відзначається закономірностями свого 

зародження, виникнення, розвитку, усунення та недопущення в подальшому, в 
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якому поєднано об’єктивну та суб’єктивну складову, що відзначаються 

формами прояву та змістом, відображають стан порушення (недотримання) 

вимог до форми, змісту, структури та реквізитів законодавчих актів, а також 

процедури здійснення законодавчої діяльності.  

8. Узагальнено доктринальні підходи до визначення поняття «помилка у 

використанні законодавчої техніки» в межах: формального підходу, відповідно 

до якого вона являє собою будь-яку невідповідність як самого законодавчого 

акту, так і процедур його підготовки і розгляду юридично закріпленим вимогам 

законодавчої техніки; діяльнісного підходу, що пов’язує розуміння помилки у 

використанні законодавчої техніки з недоліками діяльності уповноважених 

суб’єктів щодо використання правил, прийомів, способів і засобів законодавчої 

техніки; причинно-наслідкового підходу, згідно з яким помилка у використанні 

законодавчої техніки полягає у комплексі негативних соціальношкідливих 

наслідків порушення вимог законодавчої техніки.  

9. Ознаками помилки у використанні законодавчої техніки є наступні: 

являє собою порушення (недотримання) правил, прийомів, способів та засобів 

законодавчої техніки; походить від людської розумової діяльності; виявляється 

у порушенні (недотриманні) процедури законодавчої діяльності та/або у 

невідповідності форми, змісту, структури, реквізитів законодавчого акту 

вимогам законодавчої техніки; є правовим дефектом; відзначається 

процесуальністю виникнення, виявлення, усунення та попередження; походить 

від неправильності (помилковості) юридично значимих діянь уповноважених 

суб’єктів; може бути допущенна шляхом дії або бездіяльності суб’єктів; 

виникає як умисно, так і з необережності; призводить або підвищує ризик 

настання негативного, шкідливого юридично значимого результату, що 

стосується реалізації прав та свобод, законних інтересів суб’єктів права та 

виникнення правових перешкод функціонування суспільства чи окремих сфер 

його розвитку. 

РОЗДІЛ 2  

РІЗНОВИДИ ПОМИЛОК У ВИКОРИСТАННІ 
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ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

 

 

2.1 Критерії класифікації помилок у використанні законодавчої 

техніки та їх різновиди 

 

Помилки у використанні законодавчої техніки мають складний та 

багатоаспектний характер, що знаходять свій прояв як у формі законодавчих 

актів, так і у їх змісті. Допущення помилок у використанні законодавчої техніки 

значно підвищує ризик неефективності його дії, що в свою чергу ставить під 

загрозу досягнення відповідного правового ефекту, ідея щодо якого була 

закладена в основу при ініціативі його розробки, подання на розгляд, прийняття 

та введення в дію. Як доводить практика законодавчої діяльності в Україні, 

помилки у використанні законодавчої техніки мають досить поширений 

характер та є багатопроявними, переважно стосуються форми законодавчого 

акта, його структурної будови, формалізації правових норм, мови та стилістики 

викладення законодавчих положень тощо. Все це свідчить про те, що помилки 

у використанні засобів законодавчої техніки за своєю сутністю є 

багатопроявними, відповідно поділяються на різновиди, що в свою чергу 

потенційно доводить можливість та доцільність проведення їх наукової 

класифікації. Наявність різновидів помилок у використанні законодавчої 

техніки підтверджується і в юридичній літературі, де вченими цілком 

справедливо зазначається про те, що незнання, недотримання, ігнорування в 

процесі правотворчості правил юридичної техніки призводить до відповідних 

помилок, а ті в свою чергу неминуче породжують законодавчий дисбаланс [25, 

с. 11]. Таким чином наявність різновидів помилок у використанні законодавчої 

техніки є нічим іншим як наслідком наявності різноманітних правил, прийомів, 

способів та засобів юридичної техніки, неналежного рівня законодавчої 

діяльності, що виявляється в їх незнанні, недотриманні або ігноруванні. Все це 

призводить не лише до виникнення помилок у використанні законодавчої 
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техніки, але і до їх різноманіття, що потребує узагальнення та класифікації. На 

наявність різновидів помилок у використанні законодавчої техніки також 

вказується через визнання та аналіз їх масштабності в сучасній законодавчій 

практиці.  

Справедливою є думка про те, що сьогодні необхідно усвідомити 

масштабність недоліків юридико-технічної будови законодавчих актів та їх 

негативної шкоди, що чиниться ними на правову систему [25, с. 11], а це в свою 

чергу є актуальним і для сучасної вітчизняної практики законодавчої 

діяльності. За аналогією і іншими вченими наголошується на тому, що 

наявність різновидів помилок у використанні законодавчої техніки та 

можливість проведення їх класифікації, обумовлені самою їх природою, 

оскільки походять від вимог законодавчої техніки, особливостей людської 

розумової діяльності тощо. В цьому плані І. Янишина переконує, що 

диференціація помилок на різновиди зумовлена їх природою та має бути 

здійсненна для більш глибокого аналізу їх джерела походження, сутності та 

прояву [507, с. 37]. Слушною є також думка і В. І. Риндюк, яка безпосередньо 

вказує на актуальність наукового дослідження питань різновидів та критеріїв 

класифікації правотворчих помилок, різновидом яких, на думку вченої, є і 

помилки юридико-технічного оформлення актів правотворчості. Зважаючи на 

те, що поняття «помилка у використанні законодавчої техніки» та «правотворча 

помилка» є відмінними, водночас, взаємопов’язаними між собою, оскільки 

стосуються в цілому недоліків законодавства, варто погодитись з висновками 

вченої в частині наукової і практичної доцільності дослідження критеріїв 

класифікації та різновидів правотворчих помилок. 

Справедливим є висновок А. Б. Лисюткіна про те, що диференціація 

помилок на види дозволить уточнити не лише окремі ознаки юридичного 

значення помилки, а й визначити фактори її детермінації, які в своїй єдності 

відтворюють загальноправове поняття «помилка» і формалізують його в 

системі категорій правознавства [256, с. 183]. На нашу думку, в 

методологічному плані вказана ідея має важливе значення, оскільки доводить 
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доцільність здійснення класифікації, в тому числі і помилок у застосуванні 

законодавчої техніки, як різновиду помилок у праві, що в подальшому 

дозволить: 

— по-перше, удосконалити понятійно-категоріальний апарат, особливо 

що стосується визначення поняття «помилка у застосуванні законодавчої 

техніки», тим самим формалізувати його в системі категорій правознавства та 

термінів законодавства; 

— по-друге, визначити фактори, які обумовлюють причини їх 

виникнення, засоби їх недопущення та подолання, обґрунтувати механізм 

протидії можливим помилкам у практиці підготовки проектів законодавчих 

актів. 

В цілому підтримуючи зазначені погляди вчених, вважаємо, що помилки у 

використанні законодавчої техніки відзначаються багатоманітністю причин 

виникнення, джерел походження, форм прояву, засобів їх усунення тощо, які 

зумовлюють потенційну можливість встановлення їх видового різноманіття. А 

це в свою чергу, визначає наявність об’єктивної необхідності посилення 

наукового дослідження помилок у використанні правил, прийомів, способів та 

засобів законодавчої техніки, акцентування уваги саме на їх різновидах, що 

дозволить концептуалізувати наукові уявлення про помилки у використанні 

законодавчої техніки, посилити науково обґрунтоване методологічне 

забезпечення подальшої роботи, націленої на їх усунення та недопущення, а 

також виробити комплекс практичних засобів протидії їх виникненню в процесі 

підготовки та/або прийняття законодавчих актів. 

Варто погодитись з такими висновками вчених та підтримати думку, що 

помилки у використанні законодавчої техніки мають складний, 

багатоаспектний та багатопроявний характер, що свідчить про потенційну 

можливість проведення класифікації їх різновидів та конкретизації їх 

характеристики.  

Враховуючи вищезазначене, відзначаючи наукознавчий потенціал 

теоретико-правових аспектів помилок у використанні законодавчої техніки в 
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цілому, та їх різновидів, зокрема, вважаємо за доцільне в межах цього 

підрозділу дисертації:  

 по-перше, здійснити аналіз стану доктринальної розробки критеріїв 

класифікації та різновидів помилок у використанні законодавчої техніки, 

провести її узагальнення; 

 по-друге, визначити переваги та недоліки існуючих в юридичній науці 

підходів до характеристики різновидів помилок у використанні законодавчої 

техніки та критеріїв їх класифікації 

 по-третє, удосконалити систему критеріїв класифікації помилок у 

використанні законодавчої техніки; 

 по-четверте, на підставі критичного аналізу положень чинних 

законодавчих актів України уточнити характеристику різновидів помилок у 

використанні законодавчої техніки.  

Враховуючи вищезазначене, відзначаючи, що питання класифікації 

помилок у використанні законодавчої техніки є епізодично розробленим в 

юридичній науці, вважаємо за доцільне відповідно до виокремлених нами 

завдань насамперед здійснити аналіз доктринальної розробки питань критеріїв 

класифікації та різновидів помилок у використанні законодавчої техніки, та 

провести її узагальнення. Питання помилок у використанні законодавчої 

техніки досліджувалось переважно епізодично, крізь призму інших питань 

законодавчої техніки, якості законодавчих актів, їх юридико-технічного 

удосконалення та забезпечення системності. Переважна більшість вчених 

розглядає питання різновидів помилок у використанні законодавчої техніки як 

окремий аспект юридико-технічної будови законодавчих актів, роблячи спробу 

виокремити та охарактеризувати окремі різновиди помилок. Так, на 

переконання В. М. Сирих, помилки у використанні законодавчої техніки 

являють собою офіційно реалізовану, сумлінну оману, що виявляється у 

неправильних діяннях суб’єкта законодавчої діяльності, змістом чого є 

порушення загальних принципів та норм правоутворення. В подальшому 
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вчений зазначає можливість видового розмежування помилок у використанні 

законодавчої техніки на три різновиди:  

 юридичні помилки, які виникають в наслідок недотримання вимог 

законодавчої техніки, що може відбуватись на будь-якій стадії процесу 

законотворчості та стосується найбільш важливих аспектів змісту та форми 

створюваного законодавчого акта. В якості прикладів з практики вчений 

наводить: помилки у проектуванні механізму правового регулювання, 

прогалини, надмірну нормативність законодавчого акта, стилістичні недоліки, 

колізії між окремими нормативно-правовими актами, фактографічні помилки, 

неточності в реквізитах законодавчого акта, недоліки у використанні посилань 

на закони, які вже втратили чинність тощо;  

 логічні помилки, що являють собою результат недотримання 

принципів та законів формальної логіки при підготовці та прийнятті 

законодавчого акта; 

 граматичні помилки, тобто порушення (недотримання) простих 

правил синтаксису, орфографії та пунктуації [445, с. 334-336;  443, с. 50-51].  

Незважаючи на певну тавтологічність та неточність у характеристиці тих 

або інших різновидів помилок у використанні законодавчої техніки, 

невизначеність критерію їх класифікації, слід підтримати думку вченого в тому, 

що помилки у використанні законодавчої техніки слід розглядати, в тому числі 

і крізь призму їх категоріального виміру та різновидів, що свідчить про їх 

багатоаспектність та багатопроявність, практичний вираз, наявність причин та 

факторів, що їх обумовлюють.  

На думку А. С. Лашкова, помилки у правотворчій діяльності всі за своєю 

сутністю стосуються недоліків юридико-технічної будови законодавчих актів. 

Тому характеризуючи помилки правотворчості, вчений фактично розкриває 

особливості помилок у використанні законодавчої техніки. Окремою 

особливістю є саме їх багатопроявність і видове розмежування. До таких 

різновидів помилок вчений відносить: 1) порушення правил законотворення, 

які призводять до відставання чи випередження досягнутого рівня зрілості 
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регульованих відносин економічним, політичним, психологічним, 

організаційним цілям, логіко-гносеологічним закономірностям правотворення; 

2) порушення правил офіційного оприлюднення юридичної норми, інституту 

права, що викликає чи здатний викликати негативні соціальні та юридичні 

наслідки, виступає основою для вимоги від зобов’язаної сторони усунути 

допущену помилку, відшкодувати спричинену шкоду [251, с. 12-13]. Фактично 

в основу виокремлення різновидів помилок у використанні законодавчої 

техніки вченим закладено критерій розмежування причин та наслідків 

допущення помилок, змістом яких є порушення правил законотворення.  

Варто відзначити, що в юридичній літературі існують поодинокі спроби 

вчених провести повноцінну класифікацію помилок у використанні 

законодавчої техніки та надати характеристику виокремленим різновидам. Так, 

помилки у використанні законодавчої техніки вченими поділяються на: 

 спеціально-технічні, що пов’язані із порушенням засобів та способів 

законодавчої техніки; 

 концептуальні, що стосуються порушення правил і прийомів 

законодавчої техніки, тим самим призводять до недоліків всього законодавчого 

акта, а не окремих його положень; 

 гносеологічні помилки, які фактично стосуються питань логіки 

розробки і прийняття законодавчого акта, його концепції та націленості на 

досягнення конкретних правових результатів. 

Одночасно робиться і застереження про те, що спеціально технічні 

помилки стосуються недоліків формалізації окремих положень законодавчого 

акта, наслідком чого є порушення засобів і способів їх юридико-технічного 

формулювання, що не завжди призводить до юридико-технічної недосконалості 

всього законодавчого акта, та може бути усунено шляхом внесення змін і 

доповнень до відповідного положення законодавчого акта [250]. На питання 

концептуальних помилок у використанні законодавчої техніки звертають увагу 

і інші вчені, наголошуючи на тому, що це особливо небезпечний за наслідками 

різновид помилок у використанні законодавчої техніки, що виявляється у 
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невідповідності формалізації положень законодавчих актів положенням його 

концепції, що фактично нівелює концепцію законодавчого акта та ставить під 

загрозу досягнення цілей, що покладались на законодавчий акт [192, с. 161].  

В. І. Риндюк, аналізуючи погляди вчених на питання правотворчої 

діяльності, в тому числі і наявності помилок у використанні законодавчої 

техніки, приходить до висновку про те, що варто погодитися з тими авторами, 

на думку яких типологізація правотворчих помилок повинна здійснюватися з  

урахуванням природи самого нормативно-правового акта, якість якого, 

як відомо, характеризує два аспекти – соціальний та спеціально юридичний 

[492]. Відповідно вчена наголошує на доцільності виокремлення саме двох 

видів правотворчих помилок: соціальні, сутність яких полягає у невідповідності 

положень законодавчих актів об’єктивним факторам розвитку суспільства, та 

юридичні помилки у використанні законодавчої техніки, що пов’язані із 

порушенням вимог законодавчої техніки при формулюванні законодавчих актів 

[408, с. 23]. Слід вказати також і на те, що О. Ф. Скакун вживає близькі за 

значенням до поняття «помилки у використанні законодавчої техніки» поняття 

1) «недоліки використання законодавчої техніки» та 2) «невідповідність 

положень нормативно-правового акта правилам законодавчої техніки», 

вкладаючи в основу їх визначенні положення, що стосуються їх видового 

прояву. Вчена звертає увагу на те, що недоліки використання законодавчої 

техніки виявляються у вигляді результату невірної оцінки об’єктивних умов 

життєдіяльності суспільства та у вигляді хибної (недостовірної) фіксації 

законодавчої волі у положеннях законодавчих актів [425, с. 433]. Окрім того, 

наголошує на тому, що невідповідність положень нормативно-правового акта 

правилам законодавчої техніки полягає у: 

 по-перше, порушенні процесу пізнання і усвідомлення об’єктивної 

необхідності зміни правового регулювання суспільних відносин, результатом 

чого є хибність моделі таких змін;  
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 по-друге, формально-змістовних помилках, що є результатом невірної 

оцінки об’єктивних соціальних закономірностей при підготовці проекту 

нормативно-правового акта [425, с. 456]. 

В. М. Косович, провівши ґрунтовний аналіз недоліків вітчизняного 

законодавства України на предмет наявності юридико-технічних помилок, 

приходить до висновку про те, що всі виявлені помилки доцільно розмежувати 

між собою, «вклавши в основу такого розмежування наступні критерії: 1) їх 

зміст (сутності, вихідні засади, що лежать в їх основі); 2) форми їх зовнішнього 

прояву (закріплення, фіксації, оформлення)» [232, с. 14-15]. Відповідно, вчений 

до змістовних (сутнісних) помилок відносить: економічні, політичні, 

гносеологічні, аксіологічні, психологічні, а до формальних – логічні помилки і 

помилки правотворчої техніки [232, с. 15-16]. 

Класифікація, як прийом дослідження та узагальнення результатів такого 

дослідження, застосовано вченими і для виокремлення різновидів інших понять 

та категорій юридичної науки, які є суміжними з поняттям «помилка у 

використанні законодавчої техніки». Досить цікавим та методологічно 

корисним для нашої роботи буде підхід до класифікації помилок у праві, 

запропонований А. С. Лашковим. Вченим запропоновано досить широке коло 

критеріїв класифікації правотворчих помилок, а саме:  

 приналежність помилки до галузі законодавства, що дозволяє 

виокремити та в подальшому охарактеризувати різновиди помилок як 

результатів правотворчості у конституційному законодавстві, цивільному 

законодавстві, адміністративному законодавстві, кримінальному законодавстві, 

трудовому законодавстві та ін.; 

 дуальність права, що дозволяє виокремити правотворчі помилки при 

прийнятті нормативних актів, що закріплюють норми галузей приватного права 

або публічного права; 

 критерій ступеня істинності правотворчих помилок визначає 

можливість їх поділу на спірні та безспірні помилки; 
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 зовнішня форма джерел права, які містять правотворчі помилки, що 

дозволяє виокремити помилки у конституційних актів, нормативних договорах, 

кодифікаційних актах або актах поточної законотворчості; 

 сфера впливу або сфера поширеності, що може бути закладено в 

основу виокремлення правотворчих помилок в політичній, соціальній, 

економічній, культурній та інших сферах; 

 характер відкритості правотворчих помилок, який дозволяє 

виокремити явні та латентні правотворчі помилки. 

В подальшому вчений продовжує класифікацію правотворчих помилок, 

відносячи до відповідних критеріїв: ступінь поширення, характер наслідків, 

елементи структури правової норми, в яких допущено помилку, ступінь 

юридичного врегулювання певної сфери суспільних відносин; психологічний 

механізм формування [251, с. 11]. Можливо було б більш детально зупинитись і 

продовжити аналіз поглядів вченого, однак ми виокремили найбільш 

методологічно корисні критерії класифікації правотворчих помилок, що мають 

бути враховані в подальшому, при здійсненні нами удосконалення класифікації 

різновидів помилок у використанні законодавчої техніки та характеристики 

виокремлених різновидів. Одночасно, слід відзначити, що запропонована 

класифікація, незважаючи на поодинокі неточності у формулюванні критеріїв 

та різновидів правотворчих помилок, є всебічною, комплексною та достатньо 

аргументованою. 

Слушним є зауваженням С. В. Поленіної про те, що правотворчу помилку 

слід відмежовувати від інших, подібних проявів недоліків самого процесу 

правоформалізації. Вчена вважає за доцільне під правотворчими помилками 

розуміти лише порушення процесу або змісту правотворчої діяльності, що 

суперечить закріпленим законом вимогам. В подальшому вчена взагалі 

відмежовує від правотворчих помилок недоліки діяльності суб’єктів 

правотворчості, що не стосуються безпосередньо творчої діяльності в 

правотворчості, а також недоліки дії самих актів правотворчості [339, с. 25-26]. 

Подібну точку зору обґрунтовують і інші вчені, розкриваючи особливості 
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правотворчих помилок шляхом відмежування від них інших подібних явищ, а 

саме: помилок при набутті чинності правотворчими актами [287, с. 251-252] або 

помилок, що допущенні під впливом істотної зміни факторів життя суспільства, 

які обумовили прийняття правотворчого акта та в подальшому вплинули на 

низький рівень ефективності дії положень актів правотворчості [268, с. 28].  

В юридичній літературі присутні і інші альтернативні підходи до 

характеристики різновидів правотворчих помилок. Наприклад, Е. В. Лукашева 

виокремлює лише один критерій для класифікації правотворчих помилок, а 

саме вид порушених вимог, що дозволяє їй в подальшому класифікувати 

правотворчі помилки на так звані класи, а саме: юридичний, логічний і 

граматичний. Вченою не надано їх детальну характеристику, водночас 

зазначається про те, що вказані класи помилок є узагальнюючими та можуть 

поділятись в подальшому на конкретні різновиди [260, с. 10]. На нашу думку, 

такий підхід до класифікації правотворчих помилок є в цілому правильним, 

оскільки вчена справедливо виокремлює і обґрунтовує наявність критерію 

класифікації, водночас здійснення класифікації викликає зауваження. Такі 

зауваження стосуються: 1) виокремлення лише одного критерію класифікації, 

хоча за сутністю класифікації критеріїв має бути декілька і вони мають бути 

взаємовиключними і взаємопов’язаними між собою, формувати певну систему; 

2) абстрактності наданої характеристики виокремлених класів правотворчих 

помилок; 3) недостатньої обґрунтованості саме класової форми їх узагальнення. 

Викликає також зауваження досить фрагментарна характеристика самих 

різновидів помилок та відсутність відповідних практичних прикладів. 

Також в юридичній науці цілком обґрунтовано пропонується в якості 

критерію класифікації правотворчих помилок вживати критерій рівня 

складності або характеру наслідків, що породжує правотворча діяльність. Як 

наслідок, пропонується виокремити так звані елементарні (прості) помилки, 

тобто ті, які допущенні спонтанно, без прямого умислу суб’єктів 

правотворчості та не породжують шкідливих наслідків, а також системні 

(багатофакторні) помилки, котрі допускаються суб’єктами правотворчості 
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неодноразово та мають однотипний характер [268, с. 26–41]. Однак варто 

звернути увагу на те, що складний та багатоаспектний характер правотворчих 

помилок з наукової точки зору не можливо розкрити крізь призму його 

різновидів, використовуючи лише один критерій класифікації. Окрім того, за 

своєю сутністю сама класифікація потребує вироблення системи критеріїв, за 

допомогою яких можливо виокремити відповідні різновиди правотворчих 

помилок, вказавши на їх багатоаспектність та складний характер. Теж саме 

стосується і думки Ж. О. Дзейко, яка пропонує класифікувати правотворчі 

помилки на різновиди лише за одним критерієм – залежно від рівня якості 

правотворчого акта, що дозволяє їх поділити на ті помилки, що стосуються 

змісту правотворчого акта, та ті, що стосуються його форми виразу [95, с. 305]. 

Вважаємо, що в цьому випадку сам критерій класифікації сформульовано не 

досить вдало, оскільки він не відображає узагальнюючого елементу для 

проведення поділу правотворчих помилок на вказані різновиди. В цьому 

випадку доцільно було б критерій класифікації сформулювати як «юридико-

технічний прояв правотворчих помилок».  

Враховуючи наукову невизначеність та епізодичність класифікації 

правотворчих помилок, що представлена в юридичній літературі І. Янишина 

робить спробу їх узагальнити та удосконалити. Вчена вважає, що «правотворчі 

помилки допускаються як в межах здійснення процедур правотворчої 

діяльності, так і в її результатах – джерелах права. З огляду на це пропонує їх 

поділити на помилки в правотворчій діяльності та помилки в її результатах 

[507, с. 36-38]. Такий підхід до класифікації правотворчих помилок є найбільш 

цікавим та науково перспективним для нас, з огляду на предмет нашого 

наукового дослідження. Насамперед, слід відзначити те, що вченою в основу 

поділу правотворчих помилок на різновиди закладено ідею їх походження від 

порушення або недотримання техніко-технологічних вимог формалізації 

правотворчих актів, що дозволяє їх охарактеризувати з точки зору порушення 

(недотримання) формальних вимог (структурних, реквізитних тощо) та з точки 

зору змістовних вимог (мовних, логічних тощо). Окрім того, слід звернути 
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увагу на запропоновану складну класифікацію помилок, що дозволяє 

виокремити їх види та в подальшому встановити їх підвиди. Це сприятиме 

побудові цілісного уявлення про різновиди правотворчих помилок.  

На нашу думку, класифікація помилок у використанні законодавчої 

техніки, є важливим методологічним прийомом дослідження, що, насамперед, 

має враховувати особливості самого явища «помилки у використанні 

законодавчої техніки». Спробуємо виокремити вказані особливості помилок у 

використанні законодавчої техніки та надати їх характеристику, що в 

подальшому сприятиме удосконаленню критеріїв їх класифікації та 

характеристиці їх різновидів.  

1. Насамперед, слід звернути увагу на особливості феномену помилок. 

По-перше, помилки виявляються в різноманітних формах та можуть становити 

неправильні, хибні діяння, думки, висловлювання або припущення. Тобто 

помилки виявляються у формі діянь та/або думок, та/або висловлювань, та/або 

припущень, які в будь-якому випадку мають бути неправильними, хибними. 

По-друге, засобом виявлення помилок завжди є порівняння конкретного факту 

дійсності з певним еталоном (правильним і не хибним), наприклад, 

граматичним правилом, правильною відповіддю на завдання тощо. Відповідно 

помилка – це завжди результат такого порівняння, що дозволяє встановити 

факт, відповідно до якого об’єкт порівняння або відповідає еталону, таким 

чином факт помилки відсутній, або не відповідає, відповідно становить 

помилку. З огляду на це помилка – це багатопроявне явище, що виявляється у 

результатах порівняння та визнання факту невідповідності певному еталону. 

По-третє, помилки трапляються виключно в межах людської діяльності і їх 

виникнення обмежене сферами такої діяльності. Таким чином багатоманітність 

сфер людської діяльності визначає багатопроявність помилок, можливість їх 

класифікації і виокремлення різновидів.  

2. Пізнавальний потенціал помилок у використанні законодавчої техніки, 

як об’єкту класифікації, визначається також особливостями законодавчої 

техніки. Особливості законодавчої техніки крізь призму помилок у її 
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використанні виявляються в наступному. По-перше, законодавча техніка являє 

собою складне багатоаспектне та багатопроявне явище, що складається з 

системи правил, прийомів, способів та засобів формалізації законодавчих актів 

та стосується форми його закріплення, його змісту та структурної будови, 

реквізитів, мови та стилю викладу тощо. Самі ці складові законодавчої техніки 

визначають багатоаспектність та багнатопроявність помилок у її використанні, 

відповідно обумовлюють наукознавчий потенціал для їх класифікації та 

характеристики різновидів. По-друге, законодавча техніка за своєю сутністю є 

системним явищем, що визначає системний характер виміру помилок у її 

використанні, тобто з наукознавчої точки зору визначають можливість 

класифікації помилок та характеристики їх різновидів, що становитиму 

результат їх системного аналізу. По-третє, оскільки законодавча техніка за 

своєю сутністю являє собою комплекс вимог формалізації законодавчих актів, 

відповідно виконує критеріальну роль щодо оцінки законодавчого акта на 

предмет його відповідності або не відповідності зазначеним вимогам, слід 

звернути увагу на те, що помилки у використанні законодавчої техніки 

потребують своєї класифікації, які в подальшому нададуть можливість 

забезпечити вимір законодавчих актів та законодавчої діяльності на предмет їх 

відповідності вимогам законодавчої техніки та допущення помилок у її 

використанні.  

3. Законодавчу діяльність так само слід розглядати як особливість, що 

визначає пізнавальний потенціал помилок у використанні законодавчої техніки, 

як об’єкту класифікації. По-перше, законодавча діяльність являє собою 

різновид активної інтелектуальної людської діяльності, що за своєю сутністю 

може мати як помилковий характер, що порушує або не відповідає будь-яким 

вимогам, в тому числі і вимогам законодавчої техніки, так і безпомилковий 

характер, що здійснюється у відповідності із існуючими вимогами, які 

висуваються до такого роду людської діяльності. Окрім того, законодавча 

діяльність, що має помилковий характер, може мати різноманітні форми прояву 

та наслідки, а це визначає потенційну можливість їх класифікації. По-друге, 
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законодавча діяльність має змінюваний характер, що викликано 

різноманітними факторами суспільного розвитку (економічними, соціальними, 

політичними, релігійними тощо), а це призводить і до відповідних змін у 

здійсненні законодавчої діяльності. Це значно підвищує ризик виникнення 

різноманітних помилок у використанні законодавчої техніки, відповідно 

визначає можливість їх класифікації, в тому числі крізь призму змінюваності та 

удосконалення правил, прийомів, способів та засобів законодавчої техніки. 

Вказані особливості помилок у використанні законодавчої техніки нами було 

представлено в одній з публікацій [295, с. 125-126] в рамках апробації 

результатів дослідження. 

На нашу думку, наявність різновидів помилок у використанні законодавчої 

техніки обумовлено комплексом чинників, зміст яких ми розкривали в деяких 

своїх публікаціях [299, с. 15-16]. Зокрема, до таких чинників належать:  

 по-перше, складністю законодавчої техніки в цілому та її 

структуризацією на різновиди (правила, способи, засоби та прийоми 

законодавчої техніки, правила обрання форми та структуризації законодавчого 

акта, мовленнєвого виразу законодавчих положень тощо). З огляду на це, 

враховуючи, що законодавча техніка є суб’єктно зумовленою, оскільки 

реалізується в законодавчій діяльності уповноважених суб’єктів та стосується 

відповідної розумової діяльності людини щодо формулювання законодавчих 

положень та їх узагальнення у вигляді законодавчого акта, варто наголосити на 

тому, що їх недотримання або порушення потенційно породжує відповідні 

помилки у використанні законодавчої техніки. Відповідно похідними від 

різновидів правил, прийомів, способів та засобів законодавчої техніки будуть 

відповідні помилки у використанні законодавчої техніки, які за аналогією 

можуть бути класифіковані та в подальшому охарактеризовані їх різновиди; 

 по-друге, суб’єктною обумовленістю використання законодавчої 

техніки, де існує так званий «людський фактор», котрий впливає на якість 

юридико-технічної будови законодавчих актів. В результаті помилки у 

використанні законодавчої техніки матимуть відповідні різновиди в силу 
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природи і сутності людської діяльності, яка реалізується в сфері 

законотворчості. Відповідно помилки у використанні законодавчої техніки 

можливо поділяти на об’єктивні і суб’єктивні, свідомі і випадкові тощо; 

 по-третє, складністю та структурованістю системи законодавчих 

актів, котрі поділяються на різновиди відповідно до тих чи інших критеріїв. 

Наприклад, за критерієм форми законодавчого акта, можливо виокремити 

конституційні акти, кодифікаційні акти, акти поточної законотворчості тощо. 

Відмінність між вказаними актами проводиться, в тому числі і з урахуванням 

особливостей їх юридико-технічної будови. Враховуючи вищезазначене, 

помилки у використанні законодавчої техніки можуть потенційно бути 

структуровані на різновиди, враховуючи специфіку законодавчого акта, його 

приналежність до відповідного рівня ієрархічної будови нормативно-правових 

актів, в основі чого знаходиться відмінність вказаних актів у їх юридико-

технічній будові; 

 по-четверте, неусталеністю системи законодавства, що постійно 

змінюється. Вказані зміни стосуються, в тому числі і законодавчої техніки 

формулювання вказаних актів. Наприклад, поступова відмова від такої форми 

кодифікаційних актів як «звід законів» або «основи законодавства» та її 

уніфікація у вигляді «кодексу» як форми законодавчого акта. В даному випадку 

слід відзначити, що помилки у використанні законодавчої техніки та 

потенційна можливість їх видового розмежування пояснюється змінністю 

законодавчих актів та змінністю правил, прийомів, способів і засобів 

законодавчої техніки. Це свідчить про їх неусталеність, відповідно зумовлює і 

неусталеність практики їх використання; 

 по-п’яте, дискусійністю доктринального розуміння законодавчої 

техніки, її правил, прийомів, способів та засобів, а також практики їх 

використання у законодавчій діяльності, що призводить до неусталеності 

практики юридико-технічної формалізації законодавчих актів, і відповідно до 

появи помилок у використанні законодавчої техніки. Вказані помилки можуть 
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бути класифіковані на різновиди, в тому числі і відповідно до критерію їх 

доктринального визнання; 

 по-шосте, станом правового забезпечення законодавчої техніки та 

практики її використання в Україні, а також поточними процесами його 

удосконалення, що свідчить про можливість структуризації помилок у 

використанні законодавчої техніки в залежності від їх правового визначення. 

Високий рівень змінюваності правового забезпечення законодавчої техніки так 

само впливає на виникнення помилок у її використанні та обумовлює 

можливість їх видового розмежування.  

Вказані чинники, які визначають потенційну можливість класифікації 

помилок у використанні законодавчої техніки, не є вичерпними, водночас, 

мають ключовий характер, визначаючи виникнення, виявлення, усунення та 

попередження в подальшому помилок у використанні законодавчої техніки. 

Зважаючи на багатоаспектність і багатопроявність помилок у використанні 

законодавчої техніки, враховуючи неоднозначність їх наукової класифікації, 

вважаємо за доцільне удосконалити систему критеріїв класифікації помилок у 

використанні законодавчої техніки та уточнити характеристику їх різновидів. 

Відповідно до правил наукової класифікації, доцільно класифікувати різновиди 

помилок у використанні законодавчої техніки за наступними критеріями.  

1. В залежності від галузі законодавства помилки у використанні 

законодавчої техніки поділяються на: 

 помилки у використанні законодавчої техніки в конституційному 

законодавстві, тобто невідповідність актів конституційного законодавства в 

цілому або їх структурних елементів, а також порядку їх підготовки та 

прийняття правилам, прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки, що 

зумовлює появу недоліків правового забезпечення основ суспільного і 

державного ладу, основ правового становища громадян та порядку формування 

і функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Наприклад, положення Конституції України через панування декларативності 

та загальності їх змісту досить часто стають предметом юридико-технічної 
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критики серед науковців та об’єктом офіційного тлумачення зі сторони 

Конституційного Суду України. Принциповий характер має помилка у 

використанні законодавчої техніки, що допущена при формулюванні положень 

ст. 94 Конституції України. Мова іде про наявність прогалини в частині не 

закріплення правових наслідків у випадку не підписання Президентом України 

прийнятого Верховною Радою України нового закону. Відповідно до ч. 1 та 2 

ст. 94 Конституції України закон підписує Голова Верховної Ради і негайно 

направляє його Президентові. Президент України протягом п'ятнадцяти днів 

після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно 

оприлюднює його або повертає зі своїми вмотивованими й сформульованими 

пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду. У разі, якщо 

Президент протягом установленого терміну не повернув закон для повторного 

розгляду, він вважається схваленим Президентом і має бути підписаний та 

офіційно оприлюднений [219]. Однак, законодавчо залишається невизначеним, 

що робити у тому випадку, коли Президент не повертає закон до Верховної 

Ради України для повторного розгляду й не підписує його? Як доводить 

практика законотворчості в Україні такі ситуації траплялися неодноразово і 

трапляються на сучасному етапі здійснення законодавчої діяльності. Хоча слід 

зазначити, що положеннями ч. 4 ст. 94 Конституції України передбачено, що у 

випадку, якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий 

Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного 

складу, Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно 

оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент України не 

підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою 

Верховної Ради України і опубліковується за його підписом [219]. Доцільно 

було б таке положення поширити і на випадки, коли Президент України не 

повертає закон до Верховної Ради для повторного розгляду й не підписує його; 

 помилки у використанні законодавчої техніки в кримінальному 

законодавстві, тобто невідповідність актів кримінального законодавства в 

цілому або їх структурних елементів, а також порядку їх підготовки та 
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прийняття правилам, прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки, що 

зумовлює появу недоліків правового забезпечення загальних принципів, умов 

та підстав кримінальної відповідальності; кола діянь, які внаслідок високого 

рівня суспільної небезпеки визнаються злочинами; видів і розмірів покарання 

та інших видів кримінально-правового впливу, що застосовуються до осіб, які 

визнані винними у їх скоєнні, а також підстав та умов звільнення від 

відповідальності та від покарання. Наприклад, викликає юридико-технічні 

зауваження формулювання визначення терміну «вбивство» як умисного 

протиправного заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 Кримінального 

кодексу України [240]). Фактично у змісті Кримінального кодексу України під 

терміном «вбивство» розуміється лише умисне діяння. Тому вживання терміну 

«вбивство через необережність» (ст. 119 Кримінального кодексу України [240]) 

є таким, що суперечить ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, оскільки 

фактично призводить до колізійного тлумачення вказаного терміну як умисного 

протиправного заподіяння смерті іншій людині через необережність; 

 помилки у використанні законодавчої техніки в цивільному 

законодавстві, тобто невідповідність актів цивільного законодавства в цілому 

або їх структурних елементів, а також порядку їх підготовки та прийняття 

правилам, прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки, що зумовлює 

появу недоліків правового забезпечення майнових та особистих немайнових 

суспільних відносин між рівноправними суб’єктами права – фізичними 

та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими 

суб’єктами публічного права. Наприклад, ч. 1 ст. 1 Цивільного кодексу України 

закріплено, що цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та 

майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, 

вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників [475]. Водночас, 

викликає зауваження законодавче узагальнення особистих немайнових та 

майнових відносин терміном «цивільні відносини», оскільки положеннями 

цивільного законодавства регламентуються не всі цивільні відносини, а 

виключно ті, що відповідають закріпленим критеріям; 
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 помилки у використанні законодавчої техніки в адміністративному 

законодавстві, тобто невідповідність актів адміністративного законодавства в 

цілому або їх структурних елементів, а також порядку їх підготовки та 

прийняття правилам, прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки, що 

зумовлює появу недоліків правового регулювання суспільних відносин 

управлінського характеру між публічною адміністрацією та об’єктами 

публічного управління, які виникають у сфері владно-розпорядчої діяльності, 

надання адміністративних сервісних послуг з метою публічного забезпечення 

прав і свобод людини. Наприклад, положеннями Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» [148] залишились нерегламентованими питання службово-

трудових правовідносин, які виникають в діяльності членів Кабінету Міністрів 

України, що свідчить про наявність прогалини в ньому як помилки у 

використанні законодавчої техніки; 

 помилки у використанні законодавчої техніки в кримінальному 

процесуальному законодавстві, тобто невідповідність актів кримінального 

процесуального законодавства в цілому або їх структурних елементів, а також 

порядку їх підготовки та прийняття правилам, прийомам, способам чи засобам 

законодавчої техніки, що зумовлює появу недоліків правового забезпечення 

умов, змісту та порядку здійснення кримінального провадження, гарантування 

виконання завдань кримінального судочинства. Наприклад, у змісті 

Кримінального процесуального кодексу України вводиться самостійний термін 

«кримінальні проступки», а його положення формують відповідний 

самостійний інститут кримінального процесуального законодавства, водночас у 

положеннях Конституції України вказаний термін не вживається. Так само при 

внесенні та прийнятті Кримінального процесуального кодексу України не було 

підготовлено та внесено на розгляд Верховної Ради України зміни до неї з 

цього питання. В положеннях Конституції України вживаються лише такий 

термін як «злочин» (ст.ст. 30, 31, 34, 39 та ін.). Теж саме стосується і вживання 

інших термінів у змісті Кримінального процесуального кодексу України 

(злочин, органи дізнання і слідства, досудове слідство, встановлення істини 
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тощо), що не відповідають положенням інших законодавчих актів України, в 

тому числі і Конституції України; 

 помилки у використанні законодавчої техніки в цивільному 

процесуальному законодавстві тобто невідповідність актів цивільного 

процесуального законодавства в цілому або їх структурних елементів, а також 

порядку їх підготовки та прийняття правилам, прийомам, способам чи засобам 

законодавчої техніки, що зумовлює появу недоліків правового забезпечення 

здійснення правосуддя в цивільних справах з метою розгляду цивільної справи 

зі спору між заінтересованими особами та судового захисту порушених, 

невизнаних або оспорюваних суб’єктивних прав, свобод або інтересів. 

Наприклад, у Цивільному процесуальному кодексі України допущена серйозна 

помилка  у використанні законодавчої техніки в частині закріплення визначень 

термінів, які у ньому вживаються. Фактично відсутня стаття, що була б 

присвячена термінам, які використовуються у цьому Кодексі, наявність якої є 

особливо принциповим для кодифікаційних актів. У зв’язку з цим у змісті 

Кодексу залишилися невизначеними такі терміни як: «грошові суми незначного 

розміру», «справи незначної складності», «резервний суддя», «автоматизований 

розподіл справ», «визнаний фахівець у галузі права», «джерело відомостей» 

тощо. Також слід відзначити і те, що у змісті Цивільного процесуального 

кодексу України використовуються такі законодавчі конструкції, що не 

відповідають вимогам чіткості, формальної визначеності, повноти та 

однозначності розуміння. Наприклад, «у випадках, передбачених цим 

Кодексом», «у випадках, передбачених законом», «у необхідних випадках», 

«суттєво ускладнити», «якщо інше не встановлено законом», «виняткові 

випадки» та ін.;  

 помилки у використанні законодавчої техніки в господарському 

законодавстві, тобто невідповідність актів господарського законодавства в 

цілому або їх структурних елементів, а також порядку їх підготовки та 

прийняття правилам, прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки, що 

зумовлює появу недоліків правового забезпечення організації та здійснення 
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господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими 

суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. 

Наприклад, положення Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII [130] викликають 

критику юридико-технічного характеру в частині мовних конструкцій, які у 

ньому застосовуються. Зокрема, використовуються мовні конструкції, які не 

дозволяють однозначно зрозуміти, про право чи обов’язок суб’єкта йдеться і 

хто власне є суб’єктом. Це стосуються таких конструкцій, що вживаються у 

змісті Закону України, як: «припиняють свою участь» (ст. 30), «не допускається 

зловживання», (ст. 45), «щорічно Аудиторська палата України отримує звіти» 

(ст. 47) тощо. 

Вказаний перелік помилок у використанні законодавчої техніки не є 

вичерпним та абсолютним через існуючу доктринальну невизначеність 

переліку галузей законодавства. Окрім того, він може бути доповнений і 

розширений шляхом класифікації помилок у використанні законодавчої техніки 

за додатковим критерієм – інституту законодавства. 

2. В залежності від виду законодавчого акта помилки у використанні 

законодавчої техніки поділяються на: 

– конституційні помилки у використанні законодавчої техніки, тобто 

невідповідність конституції чи конституційних актів в цілому або їх 

структурних елементів, а також порядку їх підготовки та прийняття правилам, 

прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки. Прикладом 

конституційної помилки у використанні законодавчої техніки може бути 

положення п. 3 ст. 28 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 

від 26.05.2018 р. № 389-VІІІ, в якому закріплено доручення Кабінету Міністрів 

України підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України 

законопроект про внесення змін до Закону України від 17 травня 2012 року 

№ 4765-VI «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в 

умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» [159]. Вказане 

положення прийняте всупереч положенню ч. 8 ст. 90 Регламенту Верховної 
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Ради України, згідно з яким, якщо для реалізації положень поданого 

законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі 

зміни мають викладатися в розділі «Перехідні положення» цього законопроекту 

або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті [163];  

– ратифікаційні (денонсаційні) помилки у використанні законодавчої 

техніки, тобто невідповідність актів ратифікації або денонсацій міжнародних 

договорів в цілому або їх структурних елементів, а також порядку їх підготовки 

та прийняття правилам, прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки. 

Ратифікаційні (денонсаційні) помилки у використанні законодавчої техніки є 

поодинокими у вітчизняній практиці законодавчої діяльності, тому і їх 

приклади є досить обмеженими та поодинокими. Варто звернути увагу на те, 

що в юридичній науці не всі вчені відносять ратифікаційні акти до системи 

законодавчих актів [110, с. 116; 233, с. 242]. На нашу думку, вказане питання не 

є принциповим для цієї наукової роботи, тому вважаємо за доцільне звернути 

увагу на можливість виникнення помилок у використанні законодавчої техніки 

при підготовці та прийнятті актів, що стосуються ратифікації та/або денонсації 

міжнародних актів. Переконані, що ратифікаційні (денонсаційні) помилки у 

використанні законодавчої техніки становлять самостійний різновид помилок у 

використанні законодавчої техніки. Це випливає з критерію класифікації та з 

особливостей самих законодавчих актів, які націлені на ратифікацію чи 

денонсацію міжнародних договорів, відповідно становлять самостійний 

різновид законодавчих актів, оскільки мають власне призначення та специфіку 

юридико-технічної будови (особливо змісту, структури, стилю викладу 

положень тощо). Прикладом такої помилки у використанні законодавчої 

техніки можуть бути окремі недоліки процедури підготовки та розгляду 

відповідних законодавчих актів. Наприклад, під час розгляду Закону України 

«Про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної 

програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)» від 19.09.2018 р. 

№2554-VІІІ було встановлено, що в процесі підготовки вказаного проекту 

законодавчого акта до розгляду не було виконано вимоги ч. 7 ст. 91 Регламенту 
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Верховної Ради України, згідно з яким «якщо законопроект, проект іншого акта 

вноситься за погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової 

влади, до нього додається таке погодження» [163]. Що стосується цього 

законопроекту, його взагалі не було погоджено з Міністерством закордонних 

справ України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерством фінансів України, Державною аудиторською службою України 

та не було проведено його правову експертизу Міністерством юстиції України 

[55]. Однак, як доводить практика, це не перешкодило подальшому внесенню 

законопроекту на розгляд до Верховної Ради України та його прийняттю; 

– кодифікаційні помилки у використанні законодавчої техніки, що 

являють собою невідповідність кодифікаційних актів в цілому або їх 

структурних елементів, а також порядку їх підготовки та прийняття правилам, 

прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки. Прикладом 

кодифікаційної помилки у використанні законодавчої техніки може бути 

неусталеність форми закріплення кодифікаційного акта в Україні. Аналіз 

кодифікаційних актів України доводить, форма їх закріплення є різною та 

неусталеною. Кодифікаційні акти існують у формі основ законодавства [316; 

317; 318; 319; 320]; кодексів [82; 173; 207; 240; 423; 475; 476]. Також на 

законодавчому і на підзаконному рівні кодифікаційні акти приймаються і у 

формі статутів [100; 101; 102; 103; 104; 438; 439; 440; 441], положень [343; 344; 

345; 346; 347; 348]. Кодифікаційні акти можуть також прийматись і у вигляді 

звичайних законів як форм їх закріплення [151; 156; 168]. В цьому випадку слід 

погодитись з думкою Г. Б. Поліщук, що неусталеність форми кодифікаційних 

актів є прикладом помилок у використанні законодавчої техніки. На думку 

вченої, форма кодифікаційного акта це особлива документальна «оболонка» 

правового акта, що забезпечує системність, послідовність викладення та 

взаємоузгодженність між положеннями кодифікаційного акта. Саме форма, на 

нашу думку, надає змогу: по-перше, надати кодифікаційний статус правовому 

акту, який стає частиною законодавства держави; по-друге, забезпечити 

структурну побудову кодифікаційного акта, тобто надати цілісності самому 
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документу та системності положенням, які в ньому сформульовані; по-третє, 

вказати на сферу суспільних відносин, яка регулюється положеннями 

кодифікаційного акта [341, с. 121-122]; 

– помилки у використанні законодавчої техніки актів поточної 

законотворчості, тобто невідповідність актів поточної законотворчості в цілому 

або їх структурних елементів, а також порядку їх підготовки та прийняття 

правилам, прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки. Такі помилки 

є досить поширеними та стосуються як форми законодавчого акта, так і їх 

змісту, структури, закріплення реквізитів тощо. Тому проаналізуємо один з 

останніх, геополітично принципових законів, що стосується особливостей 

користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія 

Київська» (Закон України «Про особливості користування Андріївською 

церквою Національного заповідника «Софія Київська» від 18.10.2018 р. 

№ 2598-VІІІ [153]) на предмет наявності помилок у використанні законодавчої 

техніки. До речі, на їх існування звертали увагу експерти Головного науково-

експертного управління Верховної Ради України [58]. Слід відзначити, що 

прийняття рішення про передачу у користування одного конкретного об’єкта 

державної власності за своєю сутністю є правовим актом індивідуального 

характеру і не може бути предметом закону. Крім цього, передача у 

користування конкретних об’єктів права державної власності на підставі 

рішення Верховної Ради України не відноситься до повноважень Верховної 

Ради України, визначених Конституцією України. Адже управління об’єктами 

державної власності відповідно до закону є конституційною прерогативою 

Кабінету Міністрів України (пункт 5 частини першої статті 116 Конституції 

України [219]). Окрім того, положення ст. 1 Закону України, згідно з яким 

Андріївська церква Національного заповідника «Софія Київська» передається в 

безоплатне постійне користування Вселенському Патріархату для здійснення 

богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій», не узгоджується з ч. 1 

ст. 171, якою доповнюється Закон України «Про свободу совісті та релігійні 

організації», і згідно з якою «передача у постійне користування культової 
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споруди Андріївської церкви Національного заповідника «Софія Київська» 

здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України». Законодавчим актом 

вносяться зміни і доповнення до ст. 171 Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації», в якій вживається термін «культова споруда», однак в 

інших положеннях зазначеного Закону України використовується термін 

«культова будівля». Це фактично призводить до неузгодженості термінології; 

– помилки у використанні законодавчої техніки актів надзвичайної 

законотворчості, тобто невідповідність надзвичайних законодавчих актів в 

цілому або їх структурних елементів, а також порядку їх підготовки та 

прийняття правилам, прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки. 

Прикладів допущення помилок у використанні законодавчої техніки в 

законодавчій практиці України є небагато, оскільки кількість таких 

законодавчих актів, що були прийняті за час незалежності України, є не 

великою. Прикладом помилки у використанні законодавчої техніки актів 

надзвичайної законотворчості може бути положення Закону України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 26.11.2018 р. № 2630-VІІІ. Пунктом 1 вказаного Закону України 

затверджується Указ Президента України від 26 листопада 2018 року 

№ 393 «Про введення воєнного стану в Україні» [469] з таким застереженням: 

воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, 

Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, 

Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської 

акваторії [145]. На нашу думку, воєнний стан насамперед мав би стосуватись 

території Автономної Республіки Крим, як невід’ємної складової території 

України. Це є суттєве упущення юридико-технічного характеру. 

3. В залежності від ступеня істинності помилки у використанні 

законодавчої техніки поділяються на: 

 спірні помилки, що являють собою остаточно не доведені, не визнані 

та такі, що залишають місце для дискусій, факти невідповідності законодавчих 

актів в цілому або їх структурних елементів, а також порядку їх підготовки та 
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прийняття правилам, прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки. 

Вказаний різновид помилок у використанні законодавчої техніки є достатньо 

суб’єктивно зумовленим, оскільки залежить від стану доведеності, визначності 

та дискусійності думки того чи іншого суб’єкта щодо відповідності чи 

невідповідності законодавчого акта або його частини, а також порядку його 

підготовки та прийняття правилам, прийомам, способам чи засобам 

законодавчої техніки. Наприклад, Закон України «Про забезпечення прозорості 

у видобувних галузях» від 18.09.2018 р. № 2545-VІІІ [140], на нашу думку, 

містить надзвичайно велику та абстрактну за змістом преамбулу, яка не несе 

регламентуючого навантаження. Це є цілком суб’єктивна думка, що заснована 

на індивідуальному сприйнятті та осмисленні впорядковуючого впливу 

преамбули вказаного законодавчого акта та особливостей правової дійсності, 

що зазнала змін під впливом положень преамбули Закону України. Окрім того 

за висновком Головного наукового-експертного управління Верховної Ради 

України значна кількість положень вказаного законодавчого акта має занадто 

загальний характер, що навряд чи позитивно вплине на ефективність 

регулювання відповідних суспільних відносин. У зв’язку з цим їх зміст вимагає  

відповідного уточнення. Зокрема, йдеться про чітке визначення того, які саме 

галузі відносяться до видобувних; які відомості мають вноситись до звітів тощо 

[56]. Водночас, вказаний висновок має дискусійний характер, оскільки 

положення преамбули законодавчого акта за своєю сутністю не мають 

нормативно-регламентаційного характеру, а в цілому сприяють правильному 

тлумаченню його положень, усвідомленню та застосуванню їх в 

життєдіяльності суспільства. Тому вважаємо, що наведений приклад помилки у 

використанні законодавчої техніки варто віднести до спірних; 

 безспірні помилки, що являють собою встановлені та доведені факти 

невідповідності законодавчих актів в цілому або їх структурних елементів, а 

також порядку їх підготовки та прийняття правилам, прийомам, способам чи 

засобам законодавчої техніки. Вказаний різновид помилок у використанні 

законодавчої техніки є об’єктивно зумовленим, оскільки переважно залежить 
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від відповідності чи невідповідності законодавчого акта або його частини, а 

також порядку його підготовки та прийняття правилам, прийомам, способам чи 

засобам законодавчої техніки, які закріплені нормами права. Наприклад, ч. 1 

ст. 3 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» від 

12.07.2018 р. № 2505-VІІІ закріплено, що «цей Закон поширюється на суспільні 

правовідносини, пов’язані з набуттям правового статусу осіб, зниклих безвісти 

в умовах збройного конфлікту…» [160]. Водночас, саме формулювання є 

юридично некоректним. В юридичній науці панівною є точка зору про те, що 

положення закону або правові норми регулюють суспільні відносини, а не 

правовідносини. Окрім того, недоцільно проводити структуризацію вказаної 

ст. 3 Закону України на частини, якщо сама стаття складається з однієї частини. 

Незважаючи на численні помилки у використанні законодавчої техніки, що 

допущені в цьому Законі України, слід вказати іще на одну, яка є безспірною, 

оскільки відповідне положення Закону України суперечить нормам Конституції 

України. Статтею 25 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих 

безвісти» від 12.07.2018 р. № 2505-VІІІ закріплено, що «особи, винні у 

порушенні законодавства у сфері розшуку осіб, зниклих безвісти, несуть 

відповідальність, встановлену законодавством» [160]. Офіційне тлумачення 

терміну «законодавство України», що надане Конституційним Судом України 

[412], включає до його складу не лише Закони України, але і підзаконні акти та 

ін. Відповідно вказане положення Закону України «Про правовий статус осіб, 

зниклих безвісти» від 12.07.2018 р. № 2505-VІІІ суперечить п. 22 ч. 1 ст. 92 

Конституції України, відповідно до якого засади цивільно-правової 

відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або 

дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них визначаються 

виключно законами [219]. Це дає нам підстави віднести вказану помилку у 

використанні законодавчої техніки до безспірних. Окрім того, чинним 

законодавством України так і не було встановлено відповідальність осіб, 

визнаних винними у порушенні законодавства у сфері розшуку осіб, зниклих 

безвісти, що також є прикладом безспірної помилки, що порушує засади логіки 
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побудови законодавства, його системності, повноти та формальної визначеності 

його положень. 

4. В залежності від сфери поширення помилки у використанні 

законодавчої техніки поділяються на: 

 помилки, що поширені в політичній сфері, тобто невідповідність 

законодавчих актів в цілому або їх структурних елементів, а також порядку їх 

підготовки та прийняття правилам, прийомам, способам чи засобам 

законодавчої техніки, які регламентують відносини в сфері влади та 

владарювання; 

 помилки, що поширені в соціальній сфері, тобто невідповідність 

законодавчих актів в цілому або їх структурних елементів, а також порядку їх 

підготовки та прийняття правилам, прийомам, способам чи засобам 

законодавчої техніки, які регламентують відносини в сфері соціального 

забезпечення життєдіяльності суспільства та окремих громадян; 

 помилки, що поширені в економічній сфері, тобто невідповідність 

законодавчих актів в цілому або їх структурних елементів, а також порядку їх 

підготовки та прийняття правилам, прийомам, способам чи засобам 

законодавчої техніки, які регламентують відносини в сфері виробництва, 

надання послуг, виконання робіт та торгівлі тощо. 

Вказаний перелік різновидів помилок у використанні законодавчої техніки 

не є вичерпним, оскільки помилки притаманні законодавчим актам, що 

регламентують суспільстві відносини в більшості сфер життєдіяльності 

суспільства, тому різноманітність цих сфер та самих законодавчих актів 

обумовлюють необхідність акцентування уваги лише на найбільш принципових 

з них.  

5. В залежності від поширеності помилки у використанні законодавчої 

техніки поділяються на: 

 загальні, тобто невідповідність законодавчих актів в цілому або їх 

структурних елементів, а також порядку їх підготовки та прийняття правилам, 

прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки, які мають типовий 
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характер та притаманні більшості законодавчим актам або порядку їх 

підготовки та прийняття. Наприклад, неусталеність структури законодавчих 

актів в Україні є загальною помилкою у використанні законодавчої техніки. 

Аналіз законодавчих актів України доводить, що їх основна частина може 

структуруватись на книги, розділи, глави, параграфи, статті (що, містять 

частини, які, в свою чергу, поділяються на пункти та абзаци) тощо, а можуть 

взагалі не мати будь-якої структуризації. Факт неуніфікованості структурної 

будови законодавчих актів України становив предмет критики широкого кола 

науковців [467, с. 8; 27, с. 22; 235, с. 288; 238, с. 111; 210, с. 24; 340, с. 410]. На 

нашу думку, поширення помилок у використанні техніки структуризації 

вітчизняних законодавчих актів викликаний, насамперед, відсутністю в системі 

законодавства України Законів України «Про закони і законодавчу діяльність», 

«Про нормативно-правові акти» та  [375; 382; 383; 384; 385; 386; 387], а також 

неусталеністю практики законодавчої діяльності та відсутністю її традицій.  

 спеціальні, тобто невідповідність законодавчих актів в цілому або їх 

структурних елементів, а також порядку їх підготовки та прийняття правилам, 

прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки, що характерні для 

певного різновиду законодавчих актів або порядку їх підготовки та прийняття. 

Ми вже звертали увагу на помилки, які стосуються форми кодифікаційних 

актів, що є також прикладами цього різновиду помилок у використанні 

законодавчої техніки. Окрім того, слід звернути увагу і на помилки у 

використанні законодавчої техніки при підготовці та прийнятті законопроектів 

про внесення змін і доповнень до чинних законодавчих актів. Це помилки, які 

стосуються випадків, коли для реалізації положень поданого законопроекту 

після його прийняття необхідні зміни до інших законів, і такі зміни не 

викладені в розділі «Перехідні положення» цього законопроекту або одночасно 

не внесені його суб’єктом права законодавчої ініціативи окремим 

законопроектом в порушення ч. 8 ст. 90 Регламенту Верховної Ради України 

[163]; 

 галузеві, тобто невідповідність законодавчих актів в цілому або їх 
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структурних елементів, а також порядку їх підготовки та прийняття правилам, 

прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки, що поширені серед 

законодавчих актів певної галузевої приналежності. Наприклад, в положеннях 

законодавчих актів в сфері охорони здоров’я (Закон України «Основи 

законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 року № 2801-XII; 

Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 року № 123/96-ВР та ін.) 

[320; 150] використовується відповідна фахова термінологія. Водночас не всі 

терміни, що вживаються в таких законодавчих актах, отримали законодавче 

закріплення значення, в якому вони вживаються (наприклад, такими термінами 

є «галузь охорони здоров’я», «вища медична (фармацевтична) освіта», 

«госпітальний округ», «доступність медичного обслуговування», «клінічний 

протокол», «клінічні рекомендації» та ін.). Однак, варто звернути увагу на 

досить нетрадиційний як для практики підготовки та прийняття нормативно-

правових актів підхід, відповідно до якого законодавцем окремим положенням 

(ч. 2 ст. 3 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» від 19.11.1992 р. № 2801-XII) закріплено відсильну норму, відповідно 

до якої у зв’язку з неналежним рівнем регламентації термінології, що 

вживається в Законі, встановлено, що «зміст інших понять і термінів 

визначається законодавством України та спеціальними словниками понять і 

термінів Всесвітньої організації охорони здоров’я» [320];  

6. В залежності від характеру відкритості помилки у використанні 

законодавчої техніки поділяються на: 

– явні, тобто відкрита і загально доступна для сприйняття та 

усвідомлення невідповідність законодавчих актів в цілому або їх структурних 

елементів, а також порядку їх підготовки та прийняття правилам, прийомам, 

способам чи засобам законодавчої техніки. Прикладами таких помилок є 

порушення форми законодавчого акта, його структурної будови, вживання 

іноземних слів, недоліки визначень термінів, які вживаються у законодавчому 

акті тощо. Про окремі з них ми вже зазначали, наводячи приклади вище; 
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– латентні, тобто прихована невідповідність законодавчих актів в 

цілому або їх структурних елементів, а також порядку їх підготовки та 

прийняття правилам, прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки, що 

поширені серед законодавчих актів певної галузевої приналежності. Наприклад, 

порушення порядку підготовки та прийняття законодавчого акта, зокрема його 

розгляд та прийняття за спрощеною процедурою без відповідних підстав (чим 

особливо зловживають останнім часом народні депутати України та 

Регламентний комітет Верховної Ради України. – Прим. авт.) є прикладом 

латентних помилок у використанні законодавчої техніки. 

7. В залежності від суб’єктів, якими допущено помилки у використанні 

законодавчої техніки, вони поділяються на:   

 помилки, що допущені суб’єктами законопроектування в процесі 

підготовки проектів законодавчих актів та подальшого їх доопрацювання. 

Практика законодавчої діяльності в України доводить, що такі помилки 

допускаються в процесі підготовки законопроектів і їх доопрацювання, та є 

невиявленими і не усуненими в процесі розгляду і прийняття законодавчого 

акта; 

 помилки, що допущені суб’єктами законодавчої діяльності в процесі 

розгляду та прийняття законодавчих актів, відповідно до встановлених 

законодавством повноважень. Особливо підвищується ризик допущення таких 

помилок при внесення поправок у законодавчий акт в процесі його 

постатейного обговорення (читання). 

8. В залежності від елементів законодавчої техніки, вимоги яких 

порушені, помилки у використанні законодавчої техніки поділяються на:  

 помилки у використанні правил законодавчої техніки, тобто 

порушення сталих вихідних положень щодо підготовки законопроектів, їх 

розгляду та прийняття, які підлягають обов’язковому дотриманню. Наприклад, 

порушення законодавчого процесу розгляду і прийняття законодавчого акта; 

 помилки у використанні засобів законодавчої техніки, змістом яких є 

порушення методики застосування комплексу інструментальних знарядь, що 
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використовуються 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. Наприклад, 

порушення вимог однотипності структурної будови законодавчих актів;  

 помилки у використанні способів законодавчої техніки, тобто 

порушення конкретної вимоги формалізації змісту законодавчого акта. 

Наприклад, застосування прямого (безпосереднього) способу викладу норм 

права у змісті нормативно-правового акта замість бланкетного; 

 помилки у використанні прийомів законодавчої техніки, змістом яких 

є порушення комплексу однорідних вимог щодо підготовки законопроектів, їх 

розгляду та прийняття. Наприклад, порушення вимог нормативності або 

неперсоніфікованості положень законодавчого акта. 

9. В залежності від характеру прояву помилок у використанні 

законодавчої техніки, вони поділяються на: 

– матеріальні, тобто невідповідність законодавчих актів в цілому або їх 

структурних елементів правилам, прийомам, способам чи засобам законодавчої 

техніки. Складовими матеріальних помилок у використанні законодавчої 

техніки є логічні, мові, формальні помилки; 

– процедурні, тобто невідповідність порядку підготовки та прийняття 

законодавчих актів в цілому або їх структурних елементів правилам, прийомам, 

способам чи засобам законодавчої техніки. Процедурні помилки поділяються 

на помилки, допущенні при підготовки проектів законодавчих актів, їх 

обговоренні та прийнятті, введенні в дію тощо.  

Поділ помилок у використанні законодавчої техніки за критерієм їх 

характеру на матеріальні і процедурні є, по-перше, складним, оскільки включає 

в себе ще їх структуризацію на складові, по-друге, практично найбільш 

витребуваним, оскільки дозволяє всебічно охопити ключові аспекти їх 

допущення в межах законодавчої діяльності. Окрім того, їх детальний науковий 

аналіз має забезпечити подальше формування методологічної основи для 

виявлення причин, що визначають їх виникнення і поширення, а також 
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обґрунтування шляхів їх усунення та недопущення у подальшій законодавчій 

практиці. Тому вважаємо за доцільне більш детально зупинитись на 

дослідженні теоретико-правових аспектів матеріальних та процедурних 

помилок у використанні законодавчої техніки.  

 

 

2.2 Особливості матеріальних помилок у використанні законодавчої 

техніки та їх складові  

 

Продовжуючи наше наукове дослідження, наголошуючи на 

багатоаспектності та багатопроявності помилок у використанні законодавчої 

техніки, вважаємо за доцільне окремо зупинитися на їх ключових різновидах – 

матеріальних та процедурних помилках. Можливість та наукова доцільність 

поділу помилок у використанні законодавчої техніки на вказані різновиди 

обумовлені характером їх прояву, що визначається походженням вказаних 

помилок, їх виразом у самих законодавчих актах та процесі їх підготовки і 

прийняття, значенням для подальшої дії положень законодавчих актів та 

удосконалення законодавчої діяльності, практичною спроможністю їх усунення 

та недопущення виникнення в майбутньому.  

Матеріальні помилки у використанні законодавчої техніки – є одним з 

ключових різновидів помилок в цілому, оскільки охоплюють широке коло 

недоліків законодавчих актів та законодавчої діяльності, котрі мають сталий 

характер, відображають результат законодавчої діяльності та якісний рівень 

самих законодавчих актів як матеріальної форми виразу права та результату 

законодавчої діяльності. Вказані помилки у використанні законодавчої техніки, 

в силу особливостей їх виразу та існування доцільно визначати крізь призму їх 

матеріального виміру, тобто прояву у вигляді конкретних дефектів 

законодавчих актів або окремих їх положень. Наукознавчий потенціал 

матеріальних помилок як різновиду помилок у використанні законодавчої 

техніки відзначається тим, що вони:  
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1) відображають стан реалізованості вимог законодавчої техніки, тим 

самим відіграють важливу методичну роль у встановленні рівня якості 

юридико-технічної будови законодавчих актів. Відповідно, їх наукове 

дослідження, сприятиме виявленню типовості помилок у використанні 

законодавчої техніки, визначенню їх прояву у формі, змісті, структурі та 

реквізитах законодавчого акта, особливостей виникнення в залежності від 

різновидів законодавчих актів та елементів законодавчої техніки;  

2) існують у вигляді конкретної форми їх прояву, що в сукупності 

становить комплекс недоліків законодавчих актів. Фактично вони зафіксовані в 

самих законодавчих актах, що має потужний емпіричний наукознавчий 

потенціал для їх виявлення, аналізу та формування концептуального бачення 

крізь призму їх поняття, різновидів, причин виникнення, можливих та 

доцільних шляхів їх усунення і недопущення в подальшому; 

3) становлять перспективу для подальшої розробки практичних 

рекомендацій, які стосуватимуться удосконалення системи правил, прийомів, 

способів та засобів формалізації законодавчих актів та їх втілення у самому акті 

як документі, що відзначається особливою юридико-технічною будовою. 

Фактично, матеріальні помилки у використанні законодавчої техніки – це 

коло недоліків законодавчого акта юридико-технічного характеру, а не процесу 

його формалізації. Тому саме на них і зосередимо нашу увагу в межах цього 

підрозділу дисертації. З огляду на вказане вище в цьому підрозділі дисертації 

вважаємо за доцільне:  

1) на підставі аналізу доктринальних підходів до розуміння недоліків 

юридичної техніки формалізації законодавчих актів обґрунтувати самостійність 

матеріальних помилок у використанні законодавчої техніки в системі недоліків 

юридико-технічного оформлення нормативно-правових актів; 

2) виокремити складові матеріальних помилок у використанні 

законодавчої техніки та надати їх характеристику крізь призму критичного 

аналізу положень законодавчих актів України на предмет їх відповідності 

правилам, прийомам, способам та засобам законодавчої техніки. 
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Відповідно по поставлених завдань, вважаємо за доцільне продовжити 

наше дослідження та здійснити аналіз доктринальних підходів до розуміння 

недоліків юридико-технічної будови законодавчих актів у використанні 

законодавчої техніки та обґрунтувати самостійність матеріальних помилок у 

використанні юридичної техніки в системі недоліків юридико-технічного 

оформлення нормативно-правових актів. В основі наукового поділу помилок у 

використанні законодавчої техніки на матеріальні та процедурні знаходиться 

доктринальна невизначеність поняття «законодавча техніка», що може 

розумітися у вузькому значенні суто як сукупність правил, прийомів, способів 

та засобів визначення форми, структури законодавчого акта, формалізації його 

змісту та закріплення реквізитів. А також може визначатись у широкому 

значенні – що включає в себе не лише сукупність правил, прийомів, способів та 

засобів визначення форми, структури законодавчого акта, формалізації його 

змісту та закріплення реквізитів, але і процедури його підготовки та прийняття. 

Відповідно, вкладаючи в основу класифікації помилок у використанні 

законодавчої техніки широке розуміння самого поняття «законодавча техніка», 

можливо провести їх класифікацію на матеріальні та процедурні помилки. 

Фактично мова про процедурні помилки може іти в тому випадку, коли 

законодавча техніка визначається в широкому розумінні.  

В юридичній літературі помилки у використанні законодавчої техніки як 

коло невідповідностей законодавчих актів в цілому або їх структурних 

елементів правилам, прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки, 

тобто у їх розумінні як матеріальних помилок, розкриваються досить детально 

та широко, особливо в контексті недоліків сучасних законодавчих актів. 

Деякими теоретиками права звертається увага на те, що законодавча техніка – 

це взагалі сукупність вимог до законодавчого акта, відповідно і помилки при її 

використанні можуть стосуватись виключно самого акта, а не процедури чи 

порядку його розробки та прийняття, компетенції суб’єктів, що здійснювали 

його розробку та прийняття, місця в системі законодавчих актів тощо [9, с. 289-

290]; призначенням яких є недопущення суб’єктивності змісту законодавчих 
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положень шляхом зловживання правилами, прийомами, способами та засобами 

законодавчої техніки [461, с. 13-14]. Таким чином вченими, хоч і не 

виокремлюються матеріальні помилки як різновиди помилок у використанні 

законодавчої техніки, водночас наголошується на їх виключності, об’єктивності 

існування як настання ризикових ситуацій за результатами людської діяльності, 

що виявляються в самому законодавчому акті, а саме у його формі, змісті, 

структурі та реквізитах. Вказані ідеї вчених засновані на вузькому розумінні 

законодавчої техніки, що в подальшому відображено і на розумінні недоліків 

оформлення законодавчих актів як єдиного можливого результату порушення 

(недотримання) правил, прийомів, способів та засобів законодавчої техніки. Все 

інше, в тому числі і недоліки порядку розробки та прийняття законодавчих 

актів не можуть вважатись помилкою у використанні законодавчої техніки в 

силу того, що вказаний порядок безпосередньо не стосується форми, змісту, 

структури та реквізитів законодавчих актів, а може лише впливати на якість і 

результативність його юридико-технічної побудови. Досить цікавою в 

науковому плані є думка Т. О. Дідича, який у власному дисертаційному 

дослідженні, аналізуючи сучасний стан утворення права в Україні, робить 

спробу виокремити та охарактеризувати його складові, а саме: 1) сучасний стан 

об’єктивної зумовленості утворення права в Україні, тобто реальний режим, 

становище, що характеризують відповідність утворення права об’єктивним 

економічним, соціально-політичним, моральним та іншим суспільним потребам 

у правовому впорядкуванні суспільних відносин; 2) сучасний стан юридико-

технічної формалізації (закріплення) права в Україні, тобто наявний режим, 

становище, що характеризують відповідність утворення права юридико-

технічним правилам, прийомам, способам і засобам надання праву формально 

визначеного, юридично закріпленого характеру; 3) сучасний стан соціалізації 

права в Україні, тобто існуючий режим, становище, що характеризують 

поширеність правових правил на поведінку суб’єктів права, настання 

можливих, бажаних або необхідних юридичних наслідків у життєдіяльності 

суспільства [111, с. 355]. Саме в межах другої складової вчений називає стан 
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юридико-технічної формалізації права, розкриваючи в його межах в тому числі 

і систему помилок у використанні законодавчої техніки. Цей елемент сучасного 

стану розвитку правоутворення в Україні відображає особливості форми 

виявлення права, надання йому документального вираження, застосування 

комплексу правил, прийомів, способів та засобів фіксації права, його доведення 

до відома суб’єктів права [111, с. 371-372]. Тобто мова іде переважно про 

юридико-технічні особливості законодавчих актів. В межах інших складових, 

вчений називає і недоліки процесу правоутворення, особливо його офіційної 

частини – правоформалізації, що так само впливає на юридико-технічні 

показники актів правотворчості. Як видно з цього прикладу, в основі розуміння 

недоліків використання юридичної техніки, що є показником сучасного стану 

юридико-технічної формалізації (закріплення) права в Україні, закладено 

широке розуміння поняття «законодавча техніка». 

О. Ю. Калінін в цілому розкриває проблематику сучасного стану 

формалізації права та прийняття законодавчих актів через аналіз 

сукупності суб’єктивних факторів, що на нього впливають та 

фактично породжують так звані «помилки з боку законодавця в 

процесі правотворення» [Калинин, с. 19]. Вчений один з небагатьох 

сучасних дослідників, хто розмежовує так звані процедурні помилки 

творення права та матеріальні, однак співвідносить їх як категорії 

«процесу» та «наслідків». Продовжуючи вказану думку, 

О. Ю. Калінін звертає увагу на те, що матеріальні помилки є 

наслідком допущення процедурних помилок, що виявляється, 

насамперед, у невідповідності законодавчих актів в цілому або 

окремих їх частин правилам, прийомам, способам та засобам 

законодавчої техніки. А також це знаходить свій прояв у якості 

законодавчої бази, його ефективності, спроможності досягнення 
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правового та соціального ефекту від прийняття та введення в дію 

законодавчих актів [181, с. 22]. 

Доповнюючи погляди на питання недоліків використання 

законодавчої техніки попередніх вчених, в юридичній науці також 

зазначається і про те, що матеріальні помилки у використанні 

законодавчої техніки є хибним віддзеркаленням існуючої соціальної 

реальності. Поточний процес трансформації факторів суспільного 

життя призводить до неоднозначного сприйняття та усвідомлення 

об’єктивних потреб зміни правового забезпечення суспільних 

відносин. Відповідно хибне сприйняття соціальної реальності 

призводить до нівелювання засад соціальної солідарності як основи 

утворення права. В результаті за допомогою юридико-технічних 

засобів закріплюють у змісті законодавчих актів такі законодавчі 

положення, які потенційно спроможні порушити засади соціальної 

солідарності. Такі порушення знаходять свій прояв у змісті 

законодавчих актів, відображаючи в собі фактично матеріальні 

недоліки юридико-технічної будови законодавчих актів [35, с. 87]. 

В юридичній літературі помилки у використанні законодавчої 

техніки переважно розкриваються крізь призму їх системного 

бачення, оскільки до них відносяться окрім традиційних недоліків 

форми, структури та змісту законодавчих актів ще і недоліки 

професійної діяльності суб’єктів [53, с. 504]; доктринального 

розуміння та правого закріплення правил і прийомів підготовки 

законодавчих актів [293, с. 324], систематизації правових актів-

документів [28, с. 6-7]; відповідності норм права життєвим реаліям 
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[489, с. 18-19]; упорядкування правотворчості, її координації та 

прогнозованості в цілому [233, с. 245]. 

Також до складу матеріальних помилок у використанні законодавчої 

техніки вченими відносяться помилки визначення термінології, використання 

правових конструкцій [231, с. 88]; помилки, що стосуються формулювання та 

обробки індивідуальних правових актів, які приймаються в порядку 

застосування положень законодавчих актів [450, с. 132]; поглиблення розриву 

між потребами суспільства та темпами розвитку різних видів юридичної 

техніки, в тому числі техніки включення норм права в систему його 

формальних джерел, професійна непідготовленість органів, що володіють 

нормотворчою компетенцією, викликають занепад класичних джерел права 

[466, с. 166]; адекватності втілення в нормах права тих вимог до суб’єктів, що 

відповідають об’єктивними потребами суспільного розвитку [275, с. 106]; 

порушення правил лексичного, граматичного та логічного зв’язку в тексті актів 

[70, с. 23-26]; неповне та неадекватне лінгвістичне втілення волі законодавця 

[504, с. 8; 235, с. 87]; порушення засад смислової єдності документа [230, с. 42] 

тощо. На нашу думку, матеріальні помилки у використанні законодавчої 

техніки є поняттям відносним і залежним від рівня якості, ефективності та 

результативності законодавчої діяльності конкретної держави. Ми могли б 

продовжувати аналіз підходів до характеристик помилок у використанні 

законодавчої техніки крізь призму їх матеріального характеру, однак 

представлений нами вище аналіз надає змогу зробити висновок про те, що   

абсолютна більшість поглядів вчених, що стосуються питань законодавчої 

техніки мають критичний характер та представляють аналіз широкого кола 

законодавчих актів, в яких наявними є помилки їх юридико-технічного 

оформлення. При чому такі помилки мають багатоаспектний і багатопроявний 

характер, пов’язані як з об’єктивними факторами розвитку законодавчої бази, 

так і з суб’єктивними, що походять від особливостей діяльності конкретних 

суб’єктів законодавчої діяльності або їх структурних підрозділів. 



    137 

 

 

Важливо також наголосити і на тому, що в Україні спостерігається 

позитивна динаміка щодо якісного рівня законодавчих актів. Сьогодні 

законодавчі акти України стають значно складнішими за юридико-технічною 

будовою, значно об’ємнішими, водночас рівень їх законодавчої техніки 

поліпшується, хоча допускається ще значна кількість помилок у використанні 

законодавчої техніки, особливо це відбивається на формі, структурі і змісті 

законодавчих актів, тобто виявляється в матеріальних помилках у використанні 

законодавчої техніки.  

Враховуючи вищевикладене, відзначаючи високий рівень наукової 

розробки питань використання законодавчої техніки та існуючих помилок за 

результатами їх порушень, вважаємо за доцільне встановити особливості 

матеріальних помилок у використанні законодавчої техніки та їх наукознавчий 

потенціал, що можливо розкрити в межах наступних положень: 

1) по-перше, матеріальні помилки у використанні законодавчої техніки 

наділені формою прояву у вигляді індивідуалізованої форми законодавчого 

акта, його структури чи змісту, закріплених реквізитів, що не відповідають 

правилам, прийомам, способам та засобам законодавчої техніки. Відповідно в 

наукознавчому плані саме форма прояву матеріальних помилок у використанні 

законодавчої техніки, з одного боку, та правила, прийоми, способи та засоби 

законодавчої техніки як критерії виміру законодавчого акта на предмет 

наявності помилок, з іншого боку, становитимуть емпіричну основу наукового 

дослідження, відповідно являють собою об’єкт наукового сприйняття і 

осмислення; 

2) по-друге, матеріальні помилки у використанні законодавчої техніки в 

науковому плані можуть бути структуровані на складові компоненти 

відповідно до критерію елементного складу законодавчого акта, що дозволяє 

здійснити їх наукове дослідження з точки зору їх: а) категоріального виміру, як 

самостійного елементу в системі явищ правової реальності та в понятійно-

категоріальному апараті юридичної науки; б) системного виміру шляхом їх 

дослідження крізь призму взаємозв’язку з іншими різновидами помилок 
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законодавчої техніки; в) структурного виміру, що дозволяє здійснити їх 

структуризацію та встановити особливості виокремлених складових, їх 

взаємозв’язок та взаємовплив між собою;  

3) по-третє, досліджуючи теоретко-правові аспекти матеріальних 

помилок у використанні законодавчої техніки потенційно перспективно 

встановити їх особливості як об’єкту виміру відповідності або невідповідності 

правилам, прийомам, способам та засобам законодавчої техніки конкретних 

законодавчих актів або їх окремих положень. Це дозволить встановити 

методологічні засади для здійснення перевірки законодавчих актів та їх 

положень, а також з’ясувати особливості прояву помилок у використанні 

законодавчої техніки; 

4) по-четверте, матеріальні помилки у використанні законодавчої 

техніки мають сталий характер прояву, що фіксується у матеріальному джерелі 

– законодавчому акті у вигляді його форми, структури, змісту, закріплених 

реквізитів. Тому їх наукове дослідження дозволятиме сформувати цілісне, 

відносно стабільне уявлення про такі помилки, здійснити їх типологізацію та 

закласти основу для подальшої розробки засобів їх усунення і недопущення, що 

матимуть універсальний характер застосування;  

5) по-п’яте, виявлення та аналіз матеріальних помилок у використанні 

законодавчої техніки з методологічної точки зору дозволятиме 

охарактеризувати загальний стан відповідності законодавчого акта правилам, 

прийомам, способам та засобам законодавчої техніки, а також впливатиме в 

подальшому на загальну характеристику рівня якості юридико-технічної 

формалізації законодавчої бази держави. 

Враховуючи вищезазначене, вважаємо за доцільне окремо зупинитися в 

цій роботі на складових матеріальних помилок у використанні законодавчої 

техніки, до яких ми відносимо логічний, мовний та формальний компоненти.   

Логічний компонент матеріальних помилок у використанні законодавчої 

техніки походить від самої сутності законодавчого акта та його положень. 

Оскільки вони формалізуються за результатами розумової діяльності, 
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набувають відповідної форми закріплення та змісту, відповідно, вони втілюють 

в собі закони логічного мислення та набувають так званого формально 

визначеного, нормативного характеру. Логічність законодавчих актів, як 

системного явища, та його положень, які мають бути взаємоузгодженими, 

свідчить про якісний рівень результатів законодавчої діяльності. Однак, 

враховуючи те, що законодавча діяльність – є проявом людської діяльності, а 

законодавчі акти мають формулюватись відповідно до законів логіки, 

аксіоматично, що конкретні законодавчі акти та все законодавство в цілому є 

таким, що відповідає відповідним логічним вимогам його побудови, або 

містить помилки, що полягають у невідповідності законодавчих актів в цілому 

або їх окремих положень вимогам їх логічної побудови. Система вимог логічної 

побудови законодавчих актів є різновидом правил, прийомів, способів і засобів 

юридично-технічного оформлення законодавчих актів, таким чином їх 

порушення або недотримання тягне за собою появу помилок у використанні 

законодавчої техніки. Ці помилки справедливо віднести до системи 

матеріальних помилок, оскільки вони мають форму прояву у вигляді 

конкретних законодавчих актів або їх положень, мають стабільний характер та 

можуть бути усунені шляхом удосконалення законодавчої діяльності та форми, 

змісту чи структури самих законодавчих актів або їх окремих положень. 

Умовно логічні помилки у використанні законодавчої техніки можливо 

віднести до логічного компоненту матеріальних помилок у використанні 

законодавчої техніки. Спробуємо більш детально розглянути особливості 

вказаних помилок та надати їх характеристику, взявши за основу результати їх 

дослідження, представлені в юридичній літературі, та положення вітчизняних 

законодавчих актів і законопроектів, що становитиме емпіричну базу нашого 

дослідження в межах цього підрозділу дисертації.  

Логічні помилки пов’язані з порушеннями логічних правил законодавчої 

техніки. У юридичній літературі напрям взаємодії логіки та права отримав 

назву «юридична логіка» або «логіка права». Зокрема, С. С. Алексєєв зазначає, 

що позитивне право характеризується не лише тим, що воно, як ніяке інше 
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соціальне явище підпорядковується правилам формальної логіки, але і тим, що 

йому властива своя особлива логіка, характерна лише для права – логіка права 

або юридична логіка [4, с. 357-365]. Це стосується і процесу законотворчості та 

розвитку системи законодавства на засадах його системності, формальної 

визначеності та нормативності. Методи юридичної логіки можуть бути як 

суворо формальними, максимально наближеними до математичних, так і 

неформальними, максимально наближеними до повсякденного практичного 

мислення фахівця-юриста [67, с. 25]. 

При виробленні законодавчих актів не завжди виконується вимога щодо 

повноти структури юридичної норми, узгодженості, системності норм. Зокрема, 

досить поширеною логічною помилкою є відсутність санкції юридичної норми. 

Наприклад, ст. 18 Закону України «Про правила етичної поведінки» від 

17.05.2012 р. № 4722-VI [158], який передував Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII [142] та на сьогодні вже 

втратив чинність, закріплювалось, що за порушення правил етичної поведінки 

особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, настає дисциплінарна, адміністративна, кримінальна та 

матеріальна відповідальність. Водночас у Кримінальному кодексі України від 

05.04.2001 р. № 2341-ІІІ [240] відсутні положення, що передбачають 

кримінальну відповідальність за порушення правил етичної поведінки 

вказаними особами. 

Не завжди коректно в законодавчих актах України використовується такий 

прийом законодавчої техніки, як посилання [410, с. 6]. Цікавим прикладом в 

цьому випадку буде положення ст. 190 Земельного кодексу України від 

25.10.2001 р. № 2768-ІІІ, яке закріплює, що громадський контроль за 

використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами, 

які діють на підставі положення, затвердженого центральними органами 

виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах 

нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, охорони навколишнього 

природного середовища [173]. Однак станом на сьогодні, центральними 
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органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у 

сферах нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, охорони 

навколишнього природного середовища відповідне положення про громадських 

інспекторів не було затверджено. Заради справедливості слід відзначити, що 

Державним комітетом України із земельних ресурсів (на сьогодні – 

Держгеокадастр України) все ж таки було створено Проект наказу «Про 

затвердження Положення про громадський контроль за використанням та 

охороною земель» [395]. У вказаному документі визначаються загальні засади 

організації громадського контролю, дається визначення поняттям, 

регламентовано права та обов’язки особи, яка може здійснювати громадський 

контроль та бути громадським інспектором, порядок її призначення, 

координація їх діяльності та порядок усунення інспекторів. Проте, як це часто 

буває, проект так і залишився в статусі проекту нормативно-правового акта.  

Типовим для вітчизняної системи законодавства є так званий «принцип 

галузевого регулювання». Тому нелогічними виглядають будь-які спроби у 

законопроектах, які вносяться до Верховної Ради України, охопити різнорідні 

суспільні відносини (конституційні, цивільні, господарські, фінансові, 

бюджетні, банківські тощо), які регулюються відповідними галузями права. 

Тим більше, що це намагання врегулювати ті відносини, які вже врегульовані 

іншими законами і за відсутності жодних конституційних підстав пропонується 

встановити відмінні від передбачених чинним законодавством правові режими. 

Прикладом неврахування принципу галузевого регулювання є Проект Закону 

України «Про місто Харків» від 19.05.2008 р. № 2512 [378]. 

Як доводить вітчизняна практика законопроектної діяльності, розробники 

законопроектів часто ігнорують правила законодавчої техніки, яких слід 

дотримуватися. Наприклад, структура проекту, яка складається із Загальної та 

Особливої частин, свідчить про те, що перед нами – проект Кодексу, адже 

такий поділ нормативного матеріалу у рамках одного акта властивий для 

кодифікаційних законів – кодексів. А. Ришелюк небезпідставно вважає, що 

потреба у поділі кодексу на Загальну та Особливу частини зумовлюється його 
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обсягом та характером включених до нього положень. До Загальної частини 

кодексу включаються найбільш узагальнені, широкі за сферою застосування 

норми, кожна з яких, як правило, впливає на зміст і застосування багатьох 

подальших норм кодексу. До Особливої частини включаються положення, які 

мають більш вузький, спеціалізований характер і регулюють лише окремі, 

порівняно невеликі за обсягом сегменти всередині того масиву правових 

відносин, які регулює кодекс. Проте навіть рівень узагальнення і спеціалізації 

різних норм кодексу не завжди є настільки значним, щоб його текст потребував 

поділу на Загальну та Особливу частини [411, с. 158-159]. 

Перераховані недоліки стосуються не лише форми, але й змісту 

законопроектів, та суттєво впливають на їх якість. Крім того, такі упущення 

допускаються як випадково, через відсутність спеціальних знань або 

неналежний їх рівень, так і свідомо. Прикладом може слугувати низка 

законопроектів із одного й того самого предмету регулювання, в якому свідомо 

було зроблено спробу здійснити підміну юридичних понять. Так, на початку 

2009 року до Верховної Ради України було внесено кілька законопроектів, 

зміст яких зводився до запровадження процедури відсторонення парламентом 

від виконання обов’язків Голови Національного банку України [367; 365]. 

Проаналізуємо положення одного з них. Проектом Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України з питань діяльності Національного 

банку України» (щодо відсторонення Голови Національного банку та 

виконання його обов’язків) від 24.01.2009 р. № 3649 [365] було зроблено 

спробу регламентувати підстави, порядок та правові наслідки такого 

відсторонення. Також встановлювалось, що у разі відсторонення Верховна Рада 

України більшістю від конституційного складу визначає особу, на яку покладає 

виконання обов’язків Голови Національного банку України [365]. 

Слід виходити з того, що Верховна Рада України є вищим органом 

держави, повноваження якого визначаються виключно Конституцією України. 

Це означає, що Верховна Рада України не може брати на себе вирішення 

питань, які не віднесені до її повноважень Конституцією України. Такий 



    143 

 

 

характер повноважень парламенту відображений у ч. 2 ст. 85 Конституції 

України, за змістом якої Верховна Рада України здійснює також інші (тобто, 

крім повноважень, визначених частиною першою цієї статті) повноваження, які 

відповідно до Основного Закону України віднесені до її відання. Крім того, 

такий характер діяльності Верховної Ради України випливає зі змісту ч. 2 ст. 6 і 

ч. 2 ст. 19 Конституції України, згідно з якими органи законодавчої, виконавчої 

та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією 

Конституцією межах і відповідно до законів та зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. Принагідно відзначимо, що на такий характер повноважень 

Верховної Ради України неодноразово звертав увагу у своїх рішеннях і 

Конституційний Суд України [430, с. 154]. Аналіз положень проекту щодо 

відсторонення від виконання повноважень Голови Національного банку 

України, а також щодо призначення виконувача обов’язків Голови 

Національного банку України дає підстави стверджувати, що зазначені 

пропозиції виходять за межі повноважень парламенту, які визначені у ст. 85 

Конституції України, і не повною мірою узгоджуються з існуючою консти-

туційною моделлю взаємовідносин парламенту та глави держави у цій сфері, 

відповідно до якої до повноважень Президента України належить внесення 

відповідного подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови 

Національного банку України, а до повноважень парламенту - прийняття 

відповідного рішення лише з цих питань. 

Порівняння положень законопроекту та норм чинного законодавства, в 

яких ідеться про відсторонення від роботи, свідчить, що фактично у проекті 

пропонується шляхом підміни понять передбачити можливість звільнення 

керівника Національного банку України з посади та заміни його іншою особою 

в порядку, не передбаченому Конституцією України [430, с. 150-155]. 

Мовний компонент матеріальних помилок у використанні законодавчої 

техніки має найбільш принципове значення в системі існуючих юридико-

технічних помилок, оскільки найбільш суттєво впливає на якість реалізації 



    144 

 

 

правових приписів, закріплених законодавчими актами. Мова викладу 

положень законодавчого акта – це основа відображення правової інформації в 

змісті законодавчого акта та подальшого забезпечення її належного сприйняття 

суб’єктами права, усвідомлення та формування внутрішнього уявлення про 

міри можливої та необхідної поведінки суб’єктів. Кожен недолік мови викладу 

положень законодавчого акта значно підвищує ризик неправильного 

сприйняття, усвідомлення суб’єктами права правових положень, недоліки їх 

подальшої реалізації в життєдіяльності суб’єктів суспільства.  

Насамперед, слід звернути увагу на те, що виникнення мовних помилок 

зумовлено тим, що будь-який правовий акт має документально-текстове 

оформлення, своєрідне мовне вираження. Мовні помилки є результатом 

порушення правил законодавчої техніки, що регулюють використання 

лінгвістичних засобів вираження текстів правових актів. У юридичній 

літературі система таких прийомів, методів має назву юридична (правова, 

законодавча) стилістика та лінгвістика [410, с. 5]. 

Нормативно-правовий акт пишеться загальнолітературною мовою з 

дотриманням усіх прийнятих на момент підготовки акта правил граматики, 

синтаксису, орфографії та пунктуації. Однак у текстах нормативно-правових 

актів України іноді трапляються граматичні помилки. Наприклад, ч. 4 ст. 256 

Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. 

№ 8073-Х [209] закріплює, що при складенні протоколу особі, яка притягається 

до адміністративної відповідальності, роз’яснюються його права і обов’язки, 

передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі. 

Як видно зі змісту вказаного положення, помилкою у використанні 

законодавчої техніки мовного характеру є граматична помилка у 

словосполученні «…роз’яснюються його права…», хоча мало б бути 

закріплено: «…роз’яснюються її права…», оскільки слово «особа» – це слово 

жіночого роду, відповідно і вживається словосполучення «…її права і 

обов’язки…», а не «…його права та обов’язки…». 
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Проте основна маса мовних помилок у текстах нормативно-правових актів 

знаходиться не в площині граматики та синтаксису, а пов’язана з порушенням 

вимог законодавчої техніки щодо нормативно-правового стилю [410, с. 5]. В 

цьому плані справедливою є думка Т. В. Пономарьова, яка вводить термін 

«економічності правових норм», під яким розуміє мінімальну достатність 

інформації, що міститься в них, необхідну для правильного засвоєння та 

ефективної реалізації правових приписів [349, с. 62-63]. Таким чином мова іде 

про доцільність впровадження єдиного принципу – економічності правових 

норм, що становить вихідну умову мовної побудови положень законодавчих 

актів, а також в подальшому відіграватиме роль критерію для перевірки 

положень законодавчого акта на предмет відповідності мови положень 

законодавчих актів вимогам офіційності, документальності, нейтральності, 

ясності, максимальної точності та недопущення індивідуального характеру 

викладу, експресивності змісту правових положень. 

Приклад надлишку правової інформації наводить І. Янишина, звертаючи 

увагу на положення ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» від 

02.10.1996 р. № 393/96-ВР (з наступними змінами) [147], яке закріплює, що 

звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, 

підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. При цьому забороняється 

відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, 

партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, 

незнання мови звернення. Частина 2 цієї статті є прикладом зайвої норми. 

Виключний перелік підстав відмови можна трактувати так: можлива відмова з 

причин місця проживання, кольору волосся тощо [506, с. 40-41]. Ще одним 

наглядним прикладом недотримання економічності законодавчого тексту, 

зайвого дублювання правових приписів є трудове законодавство. Кодекс 

законів про працю України, який було прийнято ще за радянських часі, а саме – 

10.12.1971 р. № 322-VІІІ [208] З цього моменту його змінювали і доповнювали 

близько 90 разів. Сьогодні одночасно з положеннями Кодексу законів про 

працю України одні й ті самі трудові відносини регулюються положеннями, 



    146 

 

 

закріпленими цілим рядом інших законодавчих актів [208; 149; 141; 133; 152; 

154; 161] тощо. У такому разі для уникнення дублювання нормативних 

положень та забезпечення економічності нормативно правового тексту слід 

прийняти новий Трудовий кодекс України, проект якого вже досить тривалий 

час обговорюється та доопрацьовується [396]. 

Водночас у результаті численних змін положень Кодексу законів про 

працю України окремі питання взагалі виявилися виключені з Кодексу. 

Зокрема, Закон України «Про внесення змін і доповнень, що стосуються 

розгляду індивідуальних трудових спорів, до Кодексу законів про працю 

Української РСР та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів» від 18.02.1992 р. № 2134-XII [138] при зміні глави XV 

Кодексу законів про працю України вилучив ст. 242, яка була єдиною нормою, 

що визначала порядок розгляду спорів з приводу встановлення або зміни умов 

праці (колективних спорів). І тому нині Кодекс законів про працю України не 

передбачає порядок розгляду таких спорів. На сьогодні порядок розгляду 

колективних трудових спорів регулюється Законом України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 р. 

№ 137/98-ВР [157] (з наступними змінами) тощо [410, с. 6]. 

Досить часто розробники нормативно-правових актів намагаються 

найбільш детально врегулювати правовідносини, які є предметом цього 

нормативно-правового акта. На жаль переважно така деталізація насправді не 

приносить користі ні для розуміння нормативно-правового акта, ні для його 

подальшого застосування. Особливо це помітно, коли окремі статті закону чи 

частини іншого нормативно-правового акта містять так звані «надлишкові» 

правові норми. Правила тлумачення нормативно-правових актів передбачають, 

що не може бути в результаті тлумачення позбавлено правового змісту будь-

яку норму нормативно-правового акта, застосування кожної правової норми 

має відбуватись в контексті усіх інших норм нормативно-правового акта. 

Отже, будь-які надлишкові норми є шкідливими і можуть лише завадити 

правильному застосуванню закону. Прикладом наявності так званих 
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надлишкових правових положень у змісті законодавчих актів є положення 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

приведення їх у відповідність із Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 01.07.2010 р. 

№ 2388-VI [134], яким були внесені зміни до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [151]. Відповідно, положеннями вказаних 

законодавчих актів було закріплено інститут місцевих ініціатив та 

регламентовано в ч. 2 ст. 9 Закону України положення про те, що «порядок 

внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким 

органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади з 

урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності». Таке доповнення фактично означає, 

що суб’єкти місцевої ініціативи, а це є мешканці громади, мають 

оприлюднювати свою ініціативу та збирати до неї пропозиції, як того вимагає 

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-ІV [143]. Це фактично 

нівелює та унеможливлює реалізацію права на місцеву ініціативу, яке і без 

такого доповнення має реалізовуватись з урахуванням чинних законів, у тому 

числі і Закону України «Про засади державної регуляторної політики» [143]. 

Тобто, якщо місцева ініціатива стосуватиметься рішення, що може мати 

регуляторний характер, тоді рада, беручи до розгляду місцеву ініціативу, 

виконує далі процедури, визначені вказаним законом про регуляторну політику 

і без такого припису. Внесення ж цього доповнення не тільки не посилило 

застосування «регуляторного» закону, а практично заблокувало 

фундаментальне право безпосередньої демократії. 

Однією з типових помилок законодавчої техніки, яка може суттєво 

вплинути на практичне застосування правових норм є використання в одному 

законі кількох термінів, які мають однакове написання, але різний зміст. Дуже 

часто це є наслідком застосування для терміну слів омонімів – слів, які при 

однаковому написанні та звучанні мають різне значення. Застосування таких 
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слів у законах має бути максимально обмеженим, а застосувавши таке слово 

для терміну, слід дати чітке визначення і більше в тексті закону в жодному разі 

не застосовувати це слово у іншому значенні. 

В якості прикладу можливо навести положення Проекту Закону України 

«Про адміністративно-територіальний устрій України» від 21.10.2010 р., 

розробником якого є Міністерство регіонального будівництва [363], в якому у 

ст. 2 закріплено термін – село (селище, місто), яке фактично означає в одному 

випадку – адміністративно-територіальну одиницю, в іншому населений пункт. 

Таке накладання штучно створеної юридичної конструкції – адміністративно-

територіальної одиниці на зрозумілий усім термін – село (селище, місто), як 

населений пункт, породжує проблеми у самому законопроекті, а в реальному 

житті призведе до значних негативних наслідків. 

Проект Закону України «Про засади адміністративно-територіального 

устрою України» 2018 року вже не містить таких помилок та пропонує інший 

підхід до побудови адміністративно-територіального устрою України, де 

адміністративно-територіальні одиниці структуруються на 4 рівні: 

регіональний, субрегіональний, базовий та допоміжний [363]. 

Практика законотворчості України та аналіз положень законодавчих актів 

доводить наявність непоодиноких випадків, коли одне й те саме положення (в 

дещо різних формулюваннях, проте з однаковим змістом) зустрічається в 

кількох проектах. 

Наприклад, якщо Проектом Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про Центральну виборчу комісію» від 01.04.2008 р. № 2279 [369] 

пропонувалося надати право бути присутніми на засіданні Центральної 

виборчої комісії без дозволу чи запрошення останньої народним депутатам 

України (зміни до ч. 2 ст. 4 Закону України» Про Центральну виборчу комісію» 

[169]), то внесений на заміну проект Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 17.06.2008 р. № 2279 

[369] (п. 1 розділу 1) передбачає надання відповідного права уповноваженим 

особам депутатських фракцій Верховної Ради України. 
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З цього приводу необхідно зазначити, що відповідно до ч. 1 та 5 ст. 3 

Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 р. № 1932-

ІV Комісія є колегіальним державним органом, який здійснює свої 

повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Втручання 

будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у 

вирішення питань, що належать до повноважень Комісії, не допускається, крім 

випадків, передбачених законами України [170]. 

Частинами 1 та 3 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата 

України» від 17.11.1992 р. № 2790-ХІІ передбачене право народних депутатів 

об’єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи, організація роботи 

яких регулюється законами та прийнятим відповідно до них Положенням про 

депутатську фракцію (групу). Як член депутатської фракції народний депутат 

має права та обов’язки, визначені у вищевказаному Законі (ч. 7 ст. 13, п. 8 ч. 1 

ст. 24) [165]. 

Водночас правовий статус депутатської фракції як внутрішньо-

парламентської структури недостатньо чітко регламентується чинним 

законодавством України. Одна з причин цього – те, що, на відміну, наприклад, 

від комітетів Верховної Ради України, депутатська фракція є політичним 

формуванням. Це об’єднання депутатів певної політичної партії у парламенті, 

основним завданням якого є реалізація політичних цілей цієї партії у 

законодавчому органі. Що стосується уповноважених осіб депутатських 

фракцій, то, по-перше, їх статус у законодавстві не визначений, по-друге, 

враховуючи, що депутатська фракція є внутрішньо-парламентським органом, 

відповідні особи можуть бути уповноважені депутатською фракцією на 

вчинення певних дій виключно в парламенті [430, с. 152]. 

Запропонований механізм присутності представників законодавчої гілки 

влади у діяльності Центральної виборчої комісії, на наш погляд, є надмірним 

ще й тому, що встановлений нормами чинного Закону, до якого пропонуються 

зміни, порядок роботи Центральної виборчої комісії не позбавляє народних 
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депутатів України можливості бути присутніми на її засіданнях. Частина 6 

ст. 17 Закону України «Про статус народного депутата України» наділяє 

народного депутата правом брати участь у розгляді в органах державної влади і 

органах місцевого самоврядування пропозицій та вимог виборців, інших 

питань, пов’язаних із здійсненням депутатських повноважень [430, с. 154]. 

Реалізація цього права безпосередньо в Комісії (навіть без її дозволу чи 

запрошення на засідання) забезпечується нормою, зафіксованою у ч. З ст. 4 

Закону України «Про Центральну виборчу комісію» [169], тому не потребує 

додаткового законодавчого закріплення. Вона надає право бути присутніми на 

засіданні Комісії при розгляді заяви чи скарги представникам заявника, 

скаржника, суб’єкта оскарження та інших заінтересованих сторін. Слід 

звернути увагу і на те, що ст. 17 Закону України «Про статус народного 

депутата України» надає народним депутатам України при пред’явленні 

посвідчення народного депутата України право безперешкодно відвідувати 

органи державної влади. При цьому, вимоги про пред’явлення чи оформлення 

інших документів, а також особистий огляд народного депутата, огляд та 

перевірка його речей забороняються, якщо інше не встановлено законом [165]. 

Мовні помилки зумовлені тим, що будь-який правовий акт має 

документально-текстове оформлення, своєрідне мовне вираження. Отже, мовні 

помилки є результатом порушення правил законодавчої техніки, що регулюють 

використання лінгвістичних засобів вираження текстів правових актів та 

зумовлені документально-текстовим оформленням, своєрідним мовним 

вираженням.  

Ще одним компонентом матеріальних помилок у використанні 

законодавчої техніки є формальний компонент, який безпосередньо стосується 

надання законодавчому акту конкретної форми та закріплення необхідних його 

реквізитів. Фактично помилки у використанні законодавчої техніки, які 

стосуються дотримання формальних вимог, що висуваються до законодавчого 

акта, пов’язані з дотриманням конкретних вимог виразу законодавчих актів та 

закріпленням їх реквізитів. А порушення цих вимог є причиною появи 
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відповідних помилок у використанні законодавчої техніки. Спробуємо їх 

розглянути більш детально, провівши критичний аналіз актів чинного 

законодавства України та законопроектів.  

Питання форми законодавчих актів в юридичній літературі розкривається 

в цілому крізь призму приналежності конкретного нормативно-правового акта 

до системи законодавства та до ієрархічно визначеного місця в ньому. На нашу 

думку, форма законодавчого акта – це його зовнішня оболонка, яка дозволяє 

акумулювати його нормативні положення, їх поєднати в одному документі, 

зафіксувати нормативні вимоги до суб’єкта права щодо його поведінки, 

закріпити місце законодавчого акта в системі законодавства, тим самим 

визначити його взаємозв’язок з іншими законодавчими актами та його 

положеннями.  В юридичній літературі вченими також акцентується увага і на 

тому, що форма законодавчого акта як його юридико-технічна властивість є 

поряд із його змістом – показником новизни законодавчого акта та його 

автентичності, свідчить про походження законодавчого акта від  уповноваженої 

діяльності органів державної влади, що наділені законодавчими 

повноваженнями, окрім того надає можливість закріпити загальну або галузеву 

приналежність законодавчого акта [424, с. 137]. Окрім того, слід погодитись з 

думкою вчених в тому, що форма законодавчого акта свідчить про його 

нормативність, рівень формалізації його положень. В свою чергу закон, як 

форма законодавчого акта, аксіоматично засвідчує те, що такий нормативно-

правовий акт характеризується однорідністю, за своєю сутністю є стабільним, 

його положення націлені на впорядкування найважливіших суспільних 

відносин, а його дія орієнтована на тривалий проміжок часу [266, с. 118]. 

Також, така форма нормативно-правового акта як закон свідчить про його 

письмовий характер; доводить те, що в його змісті зроблено спробу закріпити 

волевиявлення суб’єкта законодавчої влади [383, с. 55]; донести правову 

інформацію до суб’єкта права, забезпечити її фіксацію в документальному 

вигляді [464, с. 56] та ін.  



    152 

 

 

В цьому розділі дисертації ми вже наводили приклади законодавчих актів, 

в яких допущені помилки в частині форми законодавчого акта, відзначали те, 

що практика застосування форми законодавчого акта в Україні є неусталеною 

та подекуди суперечливою. Вважаємо, що порушення вимог щодо форми 

законодавчого акта відноситься до різновидів помилок у використанні 

законодавчої техніки, які стосуються форми його закріплення та можуть 

призвести до: 

— невизначеності його місця в ієрархічній будові законодавства, 

відповідно невизначеності взаємозв’язку між самим законодавчим актом і його 

положеннями, з одного боку, та іншими законодавчими актами і їх 

положеннями – з іншого; 

— порушення правил документального виразу нормативно-правового 

акта, що може стати причиною для виникнення сумнівів у суб’єктів права щодо 

його легітимності, а також стабільності, принциповості закріплених ним 

положень, націленості на впорядкування саме найважливіших суспільних 

відносин; 

— недотримання вимог формальної визначеності, що підвищує ризик 

неправильного тлумачення його положень, виникнення недоліків його 

застосування; 

— порушення вимог системності законодавчої бази, причиною чого 

стане невизначеність місця законодавчого акта в ієрархічній системі 

законодавства, тим самим це значно підвищить ризик розбалансованості 

законодавства та неузгодженості його положень. 

Що стосується реквізитів законодавчого акта, то слід відзначити, що вони 

відіграють переважно технічну роль у підготовці та прийнятті законодавчих 

актів, водночас дозволяють надати законодавчому акту формального виразу, 

закріпити його документальний характер. До реквізитів законодавчого акта 

відносяться назва закону, дата його прийняття, місце його прийняття, 

реєстраційний номер тощо. Помилки у використання законодавчої техніки, що 

стосуються закріплення реквізитів законодавчого акта є доволі поодинокими в 
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законодавчій практиці України, оскільки реквізити закону мають усталений 

характер, є однотипними для законодавчих актів України. Реквізити закону 

закріплюються у його змісті як на етапі його проектування (наприклад, назва 

закону), так і на етапі його розгляду, прийняття і введення в дію (наприклад, 

дата прийняття, реєстраційний номер тощо).  

Реквізити законодавчого акта є його невід’ємним елементом та атрибутом, 

що виконує важливу інформаційну функцію, оскільки дозволяють суб’єкту 

права встановити статус законодавчого акта, його місце в системі 

законодавства, спрощують його пошук в системі актів законодавства, 

дозволяють забезпечити системність законодавчих актів та їх 

взаємоузгодженність, визначити особливості дії норм права, закріплених 

законом, у часі тощо. Вченими в юридичних джерелах зазначається про те, що 

реквізити законодавчих актів доцільно поділити на два види:  

1) загальні реквізити закону, тобто реквізити, які є однаковими у 

кожному законі в Україні, до яких відносяться форма законодавчого акта 

(Закон України, Кодекс України тощо), які обов’язково становлять частину 

його найменування, найменування посади посадової особи, уповноваженої 

підписати закон (в Україні такою особою згідно зі статтею 94 Конституції 

України є Президент України), печатка на оригінальному примірнику тексту 

закону тощо; 

2) власні реквізити закону, тобто комплекс реквізитів, що є наявними у 

тексті будь-якого закону, але для кожного конкретного акта вони є 

індивідуальними. Такими реквізитами для українських законів є назва закону, 

дата його прийняття, порядковий номер закону. Власним реквізитом є і місце 

прийняття закону, яке у тексті закону має вигляд зазначення міста Києва, в 

якому знаходиться суб’єкт законодавчої влади [411, с. 129-130]. Хоча 

гіпотетично можливо припустити ситуацію, коли закон може бути прийнято 

парламентом і поза межами м. Києва, відповідно місце прийняття закону буде 

іншим.  Практика законодавчої діяльності в Україні доводить, що окремі 

помилки у використанні законодавчої техніки, які стосуються закріплення 
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реквізитів, все ж таки зустрічаються. Одною з таких помилок є неточності 

зазначення інформації про офіційне опублікування законодавчого акта. 

Прикладом тут може бути Закон України «Про санкції» від 14.08.2014 р. 

№ 1644-VІІ [164], який було опубліковано у Відомостях Верховної Ради 

України 02.10.2014 р., а фактично вказано про його офіційну публікацію у 

Відомостях Верховної Ради України від 03.10.2014 – 2014 р., № 40, стор. 2838, 

стаття 2018. На типовість помилок у використанні законодавчої техніки в 

частині неналежного приведення в текстах законів джерел офіційного 

опублікування законодавчого акта вказується вченими і в юридичній літературі 

[199, с. 251-252; 8, с. 20]. Матеріальні помилки у використанні законодавчої 

техніки є самостійним різновидом помилок, що відображають недоліки 

юридико-технічної будови законодавчого акта. Однак, помилки у використанні 

законодавчої техніки мають не лише вияв у формі, змісті, структурі чи 

реквізитах законодавчих актів, але і у процедурі їх підготовки та прийняття. 

Тому ще одним їх різновидом є процедурні помилки, особливості яких ми 

розглянемо у наступному підрозділі дисертації.  

 

 

2.3 Процедурні помилки у використанні законодавчої техніки: 

особливості та їх складові  

 

Враховуючи проведений аналіз особливостей матеріальних помилок у 

використанні законодавчої техніки, відзначаючи те, що помилки у використанні 

законодавчої техніки є наслідком законопроектної та законодавчої діяльності, 

як різновиду процесуальної діяльності, логічно продовжити наше дослідження 

шляхом вивчення та встановлення особливостей процедурних помилок як 

різновиду помилок у використанні законодавчої техніки.  

В юридичній літературі про наявність процедурних помилок у 

використанні законодавчої техніки вченими зазначається епізодично, не завжди 

науковцями підтримується точка зору про їх наявність та шляхи їх усунення. В 
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аспекті пізнавального значення процедурних помилок у використанні 

законодавчої техніки варто звернути увагу на думку М. А. Голодного, який 

вважає, що помилки у використанні законодавчої техніки є наслідком 

недосконалості процедур здійснення законодавчої діяльності, коли 

законопроект не спроможний пройти належним чином всі його стадії та етапи, 

тим самим бути ретельно опрацьованим, в якому будуть усунені всі недоліки 

техніки його підготовки та оформлення [78, с. 119]. З огляду на це процедури 

здійснення законодавчої діяльності мають не лише юридико-технічний 

характер та можуть мати недоліки, але мають і наукове пізнавальне значення, 

що становитиме основу їх подальшого удосконалення, в тому числі і в частині 

удосконалення техніки здійснення вказаних процедур.  

На нашу думку, процедурні помилки у використанні законодавчої техніки 

являють собою самостійний різновид помилок в цілому, оскільки охоплюють 

широке коло недоліків процедур підготовки проектів законодавчих актів, їх 

розгляду та прийняття, а також мають первинний характер, оскільки походять 

від самої сутності законодавчої діяльності як різновиду юридичної 

процесуальної діяльності, впливають на результат законодавчої діяльності та на 

якісний рівень самих законодавчих актів як документів, що формалізовані за 

наслідками здійснення всіх процедур законодавчої діяльності. Вказані помилки 

у використанні законодавчої техніки, в силу особливостей їх походження та 

виразу доцільно дослідити крізь призму їх процедурного виміру, тобто прояву у 

вигляді конкретних недоліків використання техніки підготовки законодавчих 

актів, їх розгляду та прийняття.  

Слід відзначити, що актуальність вивчення процедурних помилок у 

використанні законодавчої техніки пояснюється ще й тим, що сьогодні в 

юридичній науці спостерігається тенденція до доктринального розширення 

змісту поняття «законодавча техніка», що не завжди сприяє усталенню його 

розуміння та об’єктивності сприйняття. Зокрема, цей процес супроводжується і 

появою додаткових труднощів емпіричного та теоретико-правового характеру, 

а саме конкуренцією, протиставлянням і взаємозаперечення прикладного та 
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юридичного аспектів вказаного поняття. Все це призводить до невиправданого 

ототожнення або протиставляння таких понять як «юридична техніка», 

«законодавча техніка», «правила», «прийоми», «способи» та «засоби» 

законодавчої техніки, «технічні засоби», «методика», «методологія» та 

«методи» [496; 190; 172]. Така невизначеність, взаємозамінність та 

взаємозаперечення в системі вказаних понять фактично призводить до 

невизначеності змісту законодавчої техніки та її прояву, в тому числі і в 

процедурах законодавчої діяльності.  

Враховуючи наукову доцільність вивчення процедурних помилок у 

використанні законодавчої техніки, з огляду на існуючу недостатність їх 

наукової розробки, вважаємо за доцільне в межах цього підрозділу дисертації:  

1) на підставі аналізу доктринальних підходів до розуміння недоліків 

юридичної техніки формалізації законодавчих актів обґрунтувати самостійність 

процедурних помилок у використанні законодавчої техніки в системі недоліків 

юридико-технічного оформлення нормативно-правових актів та розкрити їх 

особливості; 

2) виокремити складові процедурних помилок у використанні 

законодавчої техніки та надати їх характеристику крізь призму критичного 

аналізу положень законодавчих актів України на предмет їх відповідності 

правилам, прийомам, способам та засобам законодавчої техніки. 

Процедурні помилки при виробленні законодавчих актів – найбільш 

неоднозначні і непередбачувані за своїми наслідками. Подекуди вони можуть 

не впливати на юридико-технічну якість акта та на його регламентаційний 

характер у цілому або, принаймні, їх вплив на його якість є, на перший погляд, 

непомітним; а іноді ці помилки тягнуть за собою досить серйозні наслідки для 

долі акта, аж до припинення його чинності. Наприклад, Конституційний Суд 

України 28.02.2018 р. своїм Рішенням № 2-р/2018 визнав таким, що не 

відповідає Конституції України (є неконституційним) сумновідомий Закон 

України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 р. № 5029-VI зі 

змінами [143]. Однією з підстав визнання Закону України таким, що не 
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відповідає Конституції України (тобто є неконституційним) стало те, що 

Конституційний Суд України прийшов до висновку, що процедура розгляду та 

ухвалення вказаного Закону України відбулася із порушеннями, а саме: 

відсутність підготовленого до другого читання проекту Закону № 9073 у виді 

порівняльної таблиці, а також висновку комітету щодо нього під час його 

розгляду та ухвалення; включення проекту Закону № 9073 до порядку денного 

пленарного засідання Верховної Ради України без зазначення його повної 

назви, реєстраційного номера, редакції та ініціаторів внесення; відсутність 

обговорення проекту Закону № 9073 у другому читанні; позбавлення народних 

депутатів України права на розгляд Верховною Радою України поданих ними 

поправок та пропозицій до проекту Закону № 9073; перебування народних 

депутатів України під час ухвалення проекту Закону № 9073 в місцях, які 

унеможливлюють особисте голосування; блокування народними депутатами 

України виступаючих, фізичне перешкоджання голосуванню під час ухвалення 

проекту Закону № 9073 у залі засідань Верховної Ради України, що завадило 

народним депутатам України особисто голосувати; голосування одних 

народних депутатів України картками інших, які знаходилися в залі засідань 

Верховної Ради України під час голосування за проект Закону № 9073; 

голосування одних народних депутатів України картками інших, які не 

знаходились у залі засідань Верховної Ради України під час голосування за 

проект Закону № 9073 [414]. Хоча Конституційний Суд України і називає 

вказані факти «обставинами», фактично вони є прикладами помилок у 

використанні законодавчої техніки при розгляді та прийнятті вказаного 

законодавчого акту, які в подальшому стали однією з ключових підстав для 

висновку про те, що Верховна Рада України порушила процедуру розгляду та 

ухвалення Закону № 9073, визначену положеннями частини третьої статті 

84, частини першої статті 93 Основного Закону України, що також ставить під 

сумнів дотримання вимог, передбачених статтею 91 Конституції України. 

Також Конституційний Суд України дійшов висновку, що порушення 

конституційної процедури розгляду та ухвалення Закону № 9073 під час його 
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прийняття в цілому на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради 

України 03.07.2012 р. мали системний характер та істотно вплинули на 

остаточний результат прийняття Закону. Це стало не єдиною, однак ключовою 

підставою для визнання зазначеного Закону України таким, що не відповідає 

Конституції України (є неконституційним). В цьому ж аспекті цікавим є 

приклад розгляду Конституційним Судом України справи за конституційним 

поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) Закону України «Про всеукраїнський референдум», 

результатом чого також стало визнання його невідповідності Конституції 

України (неконституційності) [139]. Підставою для цього також став один з 

висновків Конституційного Суду України про те, що Верховна Рада України не 

дотримала встановленої конституційної процедури розгляду і прийняття 

Закону № 5475, про що свідчить те, що Законопроект № 6278 не було 

розглянуто на засіданні відповідного комітету Верховної Ради України, а також 

те, що частиною народних депутатів України було порушено вимогу щодо 

особистого голосування [413]. 

Дискусія щодо приналежності комплексу правил, прийомів, способів та 

засобів здійснення процедур законодавчої діяльності до елементу законодавчої 

техніки посилюється ще й аргументами на користь широкого розуміння 

законодавчої техніки, а це підтверджує і наявність процедурних помилок у її 

використанні, оскільки предметом використання законодавчої техніки є саме 

процедури діяльності, а не лише її результати. Це підтверджується і шляхом 

здійснення етимологічного аналізу слова «техніка», оскільки з точки зору 

діалектичної логіки не зовсім правильним буде перенесення і використання 

властивостей і якостей категорії «техніка» з природничих наук в суспільні, тим 

більше в юридичні. Тому доцільно на думку науковців ввести до складу 

законодавчої техніки і елемент процедур діяльності, тим самим визнати 

наявність кола правил, прийомів, способів і засобів процедур здійснення 

законодавчої діяльності [458, c. 25]. Хоча в літературі зроблене зауваження про 

те, що такі технічні правила, прийоми, способи і засоби становлять не зміст 
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самих процедур, а лише коло загальнообов’язкових вимог до них 

(послідовності, повноти, комплексності тощо) [429, с. 87; 504, с. 112], Вказане 

підтверджується і такої властивістю законодавчої техніки як її системність, що 

визначає її гносеологічні можливості, які реалізуються виключно в межах 

відповідних процедур [196, с. 9-10]. Хоча опонентами такої точки зору 

наголошується на тому, що вказаному науковому припущенню притаманна 

логічна помилка, оскільки техніці в цілому не властиві гносеологічні 

можливості [186, с. 955-956; 42, с. 84-86]. 

Вказаний підхід є цілком обґрунтований, водночас не можемо з ним 

повністю погодитись, оскільки питання реалізації вимог законодавчої техніки в 

розумінні А. Б. Лисюткіна, залишилось без відповіді. Без відповіді також 

залишилось і питання приналежності процесуальних (процедурних) вимог до 

здійснення законодавчої діяльності.    

До процедурних помилок при виробленні законодавчих актів переважно 

вченими відносяться помилки, виявлені при прийнятті акта, наприклад, 

порушення процедур голосування, пропуск термінів передачі акта на підпис і 

дня опублікування та ін. Зокрема, Н. Титова зазначає, що Земельний кодекс 

України було прийнято з грубими порушеннями передбачених процедур його 

обговорення і голосування у Верховній Раді України [460, с. 19-20]. Схожа 

ситуація, коли шляхом досягнення так званого «політичного компромісу», – 

«пакетом», було прийнято два кодекси, що мають важливе значення для 

системи законодавства України – Господарський кодекс України та Цивільний 

кодекс України [120; 475]. Внаслідок цього згодом виявилися численні вади в 

зазначених законодавчих актах, які могли бути усунені на етапі їх прийняття у 

разі дотримання Регламенту Верховної Ради України при їх розгляді та 

прийнятті. Як результат, на сьогодні чинний Земельний кодекс України від 

25.10.2001 р. № 2768-ІІІ [173] змінювався близько 60 разів, Цивільний кодекс 

України від 16.01.2003 р. № 435-ІV [475] – близько 70 разів, Господарський 

кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV [82] – близько 50 разів [410, с. 7]. 
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Особливо показовим прикладом негативних наслідків від порушення 

процедурних вимог законодавчої техніки є прийняття Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 р. № 2222 [137]. 

Розглядаючи справу про відповідність вказаного Закону Конституції України, 

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 30.09.2010 р. № 20-рп/2010, 

зокрема, зазначив, що «конституційному контролю підлягає не зміст вказаного 

закону, а встановлені Конституцією України процедури його розгляду та 

прийняття. Дотримання встановлених Конституцією України процедур 

розгляду, прийняття та набрання чинності законами, у тому числі й законами 

про внесення змін до Конституції України, є однією з умов легітимності 

законодавчого процесу [415]. Встановивши, що Верховна Рада України 

прийняла даний закон не дотримавши встановлених Конституцією України 

процедур його розгляду та прийняття, чим порушила низку її статей, 

Конституційний Суд визнав даний закон неконституційним і таким, що втратив 

чинність з дня прийняття вказаного рішення, тобто з 30.09.2010 р. На вказане 

рішення звертають увагу і науковці. Зокрема, В. І. Риндюк зазначає про те, що у 

цьому ж рішенні Конституційний Суд України вказав, що «визнання 

неконституційним Закону № 2222 у зв’язку з порушенням процедур його 

розгляду та прийняття означає відновлення дії попередньої редакції норм 

Конституції України, які були змінені, доповнені та виключені Законом 

№ 2222» [410, с. 7]. Не беручи до уваги політичну складову цієї ситуації із 

визнанням неконституційним Закону № 2222 у зв’язку з порушенням процедур 

його розгляду та прийняття, а також відновлення дії попередньої редакції норм 

Конституції України, які були змінені, доповнені та виключені Законом 

№ 2222, фактично мова іде про приклад допущення процедурних помилок у 

використанні законодавчої техніки.  

Слід відзначити і те, що проблематика процедурних помилок у 

використанні законодавчої техніки в юридичній науці представлена в межах 

вивчення і інших питань теорії права. Зокрема, досить ґрунтовно вивчаються 

питання використання законодавчої техніки в цілому, в межах чого 
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розкривається і аспекти процесу і процедур такого використання. Вченими 

наголошується на тому, що законодавча техніка є явищем процедурно 

залежним від інтелектуальної діяльності людини. Це обумовлює розуміння 

законодавчої техніки не лише як сукупності вимог до законодавчого акта, але і 

вимог до самих процедур законодавчої діяльності, що стосується 

багаточисельних етапів законодавчих процедур, через які має пройти 

законопроект. Це дозволить використати процесуальні вимоги законодавчої 

техніки та втілити юридико-технічні вимоги до законодавчих актів у їх формі, 

змісті, структурі та реквізитах [78, с. 119]. Окрім того, звертається увага 

вченими і на те, що результатом правотворчих процедур є конструювання норм 

права, тобто «схем, шаблонів та правил поведінки», з метою примусити світ 

жити за законами людського розуму [261, с. 80]. Можливо припустити, що мова 

іде про процедури використання правил, прийомів способів і засобів 

законодавчої техніки для конструювання норм права. Досліджуючи правові 

процедури у правотворчій діяльності вченими також наголошується на їх 

юридико-технічному значенні, які дозволяють забезпечити прозорість 

здійснення правотворчої діяльності в цілому, не допустити поширення лобізму 

при підготовці, розгляді та прийнятті актів правовторчості [304, с. 139]; навести 

нормативно-закріплений порядок використання законодавчої техніки для 

формулювання правових приписів та їх розміщення у змісті актів 

правотворчості [206, с. 75-79].  

Досліджуючи особливості такого явища як правотворчість, вченими 

звертається увага на його зміст, що становить сукупність процедур, за 

допомогою яких здійснюється правотворча діяльність. Враховуючи, що такі 

правотворчі процедури є суб’єктно зумовленими, існує ризик виникнення 

помилок у використанні законодавчої техніки, вимоги якої стосуються саме 

процедури здійснення правотворчої діяльності.      

Аналіз доктринальних підходів до характеристики понять правотворча та 

законодавча діяльність, їх ознак та особливостей також дозволяють зробити 

висновок про те, що опосередковано в основу категоріального визначення 
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вкладаються ідеї про юридичну техніку процедур правотворчої та законодавчої 

діяльності, їх відповідність правилам, прийомам, способам та засобам 

здійснення вказаних різновидів юридично значимої практичної діяльності, 

процесуальність такої діяльності, значення неухильного дотримання процедур 

їх здійснення тощо. Опосередковано процедурний характер здійснення 

правотворчої та законодавчої діяльності стосується недопущення виникнення 

помилок у використанні законодавчої техніки, при чому як процедурних, 

змістом яких є порушення послідовності їх здійснення, змісту кожної з 

процедур правотворчої або законодавчої діяльності, так і матеріальних, 

оскільки порушення процедур їх здійснення підвищує ризик виникнення 

недоліків юридико-технічного оформлення самих правотворчих актів. Так, 

поняття правотворчої діяльності розкривається як така, що спроможна в межах 

комплексу послідовних процедур її здійснення сформувати та закріпити 

різноманітні моделі та варіанти правового регулювання [443, с. 49-51]; 

функціональними можливостями якої є моделювання суспільних відносин та 

закріплення тих моделей, що є найбільш доцільними в конкретних період 

розвитку суспільства, або закріплення необхідних механізмів з метою 

недопущення виникнення в реальному житті суспільства тих моделей 

суспільних відносин, які є соціально шкідливими [301, с. 80]. Крізь призму 

характеристики поняття «правотворчий процес» О. Ф. Скакун визначає його як 

«систему взаємозалежних процедур (стадій)…». І ця система процедур охоплює 

в собі послідовну роботу уповноважених суб’єктів щодо розробки проектів 

нормативно-правових актів, їх прийняття та набрання чинності [425, с. 444]. На 

переконання В. Н. Протасова, правотворчі процедури за своєю сутністю є 

юридико-технічним інструментом, що забезпечує детермінацію відповідних 

правотворчих правовідносин, спроможне охопити широке коло суспільних 

відносин, щодо яких створюється, змінюється або скасовується право, визначає 

процес реалізації права на здійснення правотворчої діяльності, а також закладає 

правові і організаційні основи для подальшого процесу реалізації права [397, 

с. 16]. 
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Деякими вченими зроблено спробу виокремити в якості самостійного 

поняття «процедуру правотворчості», зміст якого так само стосується юридико-

технічних особливостей здійснення правотворчої діяльності. С. С. Алексеєв 

взагалі називає правотворчу процедуру особливим способом здійснення 

правотворчої діяльності (тобто окремим елементом юридичної техніки, який 

стосується процедури здійснення правотворчої діяльності і, відповідно, 

можливо припустити, що практика процедури правотворчої діяльності може 

мати як безпомилковий характер, так в виявлятись в тих або інших помилках у 

використанні юридичної (законодавчої) техніки правотворення. – Прим. авт.). 

Вчений відзначає, що процедури правотворчої діяльності виявляються в 

активній поведінці суб’єктів щодо формулювання юридичних норм, 

закріплення прав та обов’язків та їх подальшої реалізації [4, с. 336-337]. 

Так само і поняття «законодавча діяльність» у профільних 

енциклопедичних джерелах та публікаціях у періодичних юридичних виданнях 

визначається з точки зору техніки її процесуального (процедурного) 

здійснення, що спроможна поєднати в собі сукупність процедур втілення волі 

держави в положеннях законодавчих актів [217, с. 466-467]; забезпечити 

вольове формулювання правових норм в положеннях законодавчих актів [499, 

с. 823]; організувати послідовність порядку розробки і прийняття законодавчих 

актів [493, с. 326], визначити порядок дій і рішень на всіх стадіях законодавчого 

процесу [279, с. 78], забезпечити функціонування механізму подолання 

недоліків правового регулювання [48, с. 82], досягнути мету процесу 

формалізації закону [514, с. 115] тощо.  

Характеризуючи особливості «помилок у праві» вченими так само 

звертається увага і на помилки у використанні правил, прийомів, способів та 

засобів здійснення законодавчої діяльності, в тому числі і процедур її 

здійснення. Такі помилки становлять окремий різновид помилок у праві, що 

стосується порушення процедур юридичної практичної діяльності, різновидом 

яких є і процедури здійснення законодавчої діяльності [501, с. 111]. 
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Ризик виникнення помилок у використанні законодавчої техніки при 

здійсненні законодавчої діяльності, особливо порушення процедур 

законодавчої діяльності, пов’язується в юридичній науці з недоліками 

волевстановлення суб’єктами публічної влади та техніки його формалізації у 

змісті законодавчого акта [116, с. 63]; активною діяльністю суб’єктів 

законотворчості, що потенційно може допускати помилки при порушенні 

встановлених форм і процедур її здійснення, чітко визначених принципів [111, 

с. 98]; ризиками впливу на процес законотворчості суб’єктивних психологічних 

та гносеологічних характеристик і здібностей людини, як розробника 

законодавчих актів та їх подальшого прийняття і введення в дію [258, с. 106], 

порушеннями послідовності здійснення діяльності уповноваженими суб’єктами 

законотворчості [463, с. 5-6] та порушеннями особливого порядку підготовки та 

прийняття законодавчих рішень [276, с. 450]. 

З огляду на вищезазначене, вказуючи на високий рівень актуальності 

наукової розробки теоретико-правових аспектів процедурних помилок у 

використанні законодавчої техніки, вважаємо за доцільне встановити їх 

особливості та наукознавчий потенціал, що можливо розкрити в межах 

наступних положень: 

 по-перше, процедурні помилки у використанні законодавчої техніки 

виявляються у послідовності здійснення законодавчих процедур або у їх змісті, 

що не відповідають правилам, прийомам, способам і засобам законодавчої 

техніки. У наукозначному плані саме послідовність здійснення законодавчих 

процедур або їх зміст, з одного боку, та правила, прийоми, способи та засоби 

законодавчої техніки як критерії виміру законодавчих процедур на предмет 

наявності помилок, з іншого боку, становитимуть емпіричну основу наукового 

дослідження, відповідно являють собою об’єкт наукового сприйняття і 

осмислення; 

 по-друге, процедурні помилки у використанні законодавчої техніки в 

науковому плані можуть бути структуровані на складові елементи відповідно 

до критерію послідовності (стадійності) законодавчого процесу, що дозволяє 
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здійснити наукове дослідження процедурних помилок з точки зору їх: 

а) процесуального виміру, як порушення послідовності процедур здійснення 

законодавчої діяльності; б) змістовного виміру шляхом їх дослідження крізь 

призму діяльності суб’єктів законопроектування та законодавчої діяльності на 

предмет повноти, єдності, системності та всебічності законодавчих процедур; 

  по-третє, вивчаючи теоретко-правові аспекти процедурних помилок у 

використанні законодавчої техніки потенційно перспективно встановити їх 

особливості як об’єкту виміру відповідності або невідповідності правилам, 

прийомам, способам та засобам законодавчої техніки конкретних законодавчих 

процедур в межах розробки проекту законодавчого акта, його  обговорення і 

прийняття, а також введення в дію прийнятого законодавчого акта. Це 

дозволить встановити методологічні засади для здійснення перевірки 

послідовності, повноти, єдності та всебічності законодавчих процедур, а також 

з’ясувати особливості прояву процедурних помилок у використанні 

законодавчої техніки в законодавчому процесі; 

 по-четверте, процедурні помилки у використанні законодавчої техніки 

мають динамічний характер прояву, що відображається у процедурах 

законодавчої діяльності уповноважених суб’єктів. Тому їх наукове дослідження 

дозволятиме сформувати уявлення про такі помилки, що відображатиме 

поточний стан розвитку законодавчого процесу, його юридико-технічне 

забезпечення та відповідність правилам, прийомам, способам та засобам 

законодавчої техніки. В науковому плані можливо здійснити типологізацію 

таких помилок, що в подальшому становитиме методологічну основу для 

розробки засобів їх усунення і попередження, водночас такі засоби матимуть 

ситуаційний характер застосування та залежатимуть від особливостей 

конкретної законодавчої процедури; 

  по-п’яте, виявлення та аналіз процедурних помилок у використанні 

законодавчої техніки з методологічної точки зору дозволятиме 

охарактеризувати загальний стан відповідності законодавчого процесу та 

законодавчої діяльності правилам, прийомам, способам та засобам законодавчої 



    166 

 

 

техніки, а також впливатиме в подальшому на загальну характеристику рівня 

якості юридико-технічної формалізації законодавчої бази держави. 

Важливо відзначити те, що за аналогією з матеріальними помилками у 

використанні законодавчої техніки, процедурні помилки так само можливо 

структурувати на елементи, вклавши в основу критерій поділу законодавчого 

процесу на стадії. Відповідно складовими процедурних помилок у використанні 

законодавчої техніки є: 1) помилки, що стосуються порушення процедури 

підготовки проектів законодавчих актів; 2) помилки, що стосуються порушення 

процедури розгляду проектів законодавчих актів; 3) помилки, що стосуються 

порушення процедури прийняття та набрання чинності законодавчим актом. 

Вважаємо за доцільне окремо акцентувати увагу на складових процедурних 

помилок у використанні законодавчої техніки та надати їх характеристику крізь 

призму критичного аналізу положень законодавчих актів України на предмет їх 

відповідності правилам, прийомам, способам та засобам законодавчої техніки. 

Насамперед, звернемо увагу на помилки, що стосуються порушення 

процедури підготовки проектів законодавчих актів, змістом яких є 

невідповідність порядку підготовки проектів законодавчих актів правилам, 

прийомам, способам чи засобам законодавчої техніки, що полягають у 

порушення послідовності етапів розробки проектів або їх змісту. Практика 

підготовки проектів законодавчих актів в Україні не завжди має публічний 

характер, окрім тих законопроектів, розробка яких передбачена планами 

законопроектної роботи суб’єктів публічної влади, та тих законопроектів, що 

готуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, профільними 

міністерствами тощо. Окрім того правове регулювання процедур 

законопроектної діяльності в Україні має епізодичний характер та не в повній 

мірі закріплює послідовність процедур підготовки проектів законодавчих актів 

та їх зміст. 

Слід відзначити також і те, що в наукових юридичних джерелах відповіді 

на питання процесу і процедур законопроектної діяльності, їх змісту також 

мають не завжди однозначний характер та переважно посилюють наукову 
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дискусію. Зокрема, в юридичній науці представлені погляди вчених, які взагалі 

не поділяють стадію законопроектування на відповідні процедури [109, с. 350-

355; 35, с. 87; 45, с. 145-146] або розглядають законопроектування у вузькому 

розумінні як самостійну процедуру законодавчої діяльності [284, с. 14; 113, с. 7-

8; 205, с. 45-47], або взагалі процедури законопроектування ототожнюють з 

процедурами розгляду, постатейного доопрацювання та прийняття 

законодавчих актів [253, с. 56-57; 446, с. 252]. Це ускладнює, відповідно, 

виокремлення та аналіз помилок, що стосуються порушення процедури 

підготовки проектів законодавчих актів. Ми не вважаємо за доцільне 

поглиблюватись у наукову дискусію в питаннях процесуальності та 

процедурності законопроектного етапу законодавчої діяльності, водночас, 

вважаємо за доцільне взяти за основу найбільш усталений підхід до наукового 

розуміння процедур законопроектної діяльності, в основу якого закладено ідею 

стадійності законодавчого процесу, його поділу на стадії, що охоплюють в собі 

систему послідовних процедур [503; 308; 471] (процедур, як елементу 

законодавчої техніки, що охоплюють в собі комплекс відповідних правил, 

прийомів, способів і засобів. – Прим. авт.). Аналіз практики законопроектної 

діяльності в Україні, доводить, що на цьому етапі законодавчої діяльності 

допускається значне коло відповідних процедурних помилок. Наприклад, що 

стосується процедури розробки та затвердження концепції законодавчого акта, 

тобто офіційного закріплення основних засад зміни правового регулювання, 

котрі мають бути втілені у змісті нормативно-правового акта, то слід 

відзначити, що практика законопроектної діяльності в Україні доводить 

наявність поодиноких випадків, коли попередньо розробляється та 

затверджується концепція законодавчого акта [221; 222; 223; 224]. В 

переважній більшості випадків законопроектування в Україні розробка та 

затвердження концепції законодавчого акта взагалі не відбувається, а його 

підготовка здійснюється виключно на розсуд самого розробника, без наявності 

вихідних засад, які мають бути відображені у змісті законопроекту. Практика 

законопроектування в Україні також показує, що процедури формування 
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робочої групи з розробки проекту законодавчого акта, так само не завжди 

мають місце. Відповідно залишається невідомим хто конкретно брав участь у 

підготовці законопроекту та супровідної документації, чи достатньо 

компетентним був розробник або розробники, оскільки відомим є лише суб’єкт 

законодавчої ініціативи? Переважно, формування робочої групи з підготовки 

законопроекту відбувається при підготовці урядових законопроектів або 

законопроектів, що подаються Президентом України та які мають або 

кодифікаційний характер, або мають важливе соціально-політичне значення 

тощо. В цьому аспекті постає питання юридичної відповідальності розробників 

законопроектів за якість відповідного акта законодавства, про що неодноразово 

піднімалось питання вченими в юридичній літературі [280; 337; 406]. Практика 

погодження проектів законодавчих актів в Україні із зацікавленими суб’єктами, 

тобто передання проекту нормативно-правового акта на розгляд та аналіз всім 

зацікавленим суб’єктам з метою надання ними зауважень і пропозицій до 

законопроекту так само є неусталеною, навіть поодинокою. Лише деякі з 

внесених до Верховної Ради України законопроектів були в процесі розробки 

погоджені з тими чи іншими зацікавленими суб’єктами [380; 388; 390; 381]. 

Переважно про це зазначається суб’єктами законодавчої ініціативи в 

супровідних до законопроекту документах, при чому коло цих суб’єктів, з 

якими погоджується законопроект, визначається самим 

законопроектувальником або суб’єктом законодавчої ініціативи на власний 

розсуд, що, як показує практика, не завжди має логічний та практично 

витребуваний характер. Водночас, слід звернути увагу, що ч. 7 ст. 91 Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р. № 1861-VI 

закріплено положення імперативного характеру про таке: якщо законопроект, 

проект іншого акта вноситься за погодженням з відповідними органами 

виконавчої чи судової влади, до нього додається таке погодження [163], хоча 

вимоги щодо його обов’язкового погодження не законодавчо не встановлено. 

Що стосується реалізації процедури громадського обговорення 

розробленого законопроекту, яка полягає в процедурі оприлюднення проекту та 
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отримання зауважень і пропозицій від громадян та їх об’єднань, то практики її 

здійснення в Україні також є неоднозначною. Громадське обговорення 

законопроектів – це важливий комплекс процедур, що передбачає виявлення 

громадської думки щодо майбутніх змін законодавства, її аналіз, узагальнення 

та врахування в процесі подальшого доопрацювання законопроекту, його 

внесення до Верховної Ради України, обговорення та голосування за нього. До 

початку 2016 року процес здійснення громадських обговорень законопроектів в 

Україні носив хаотичний характер, його організація та проведення 

забезпечувалось переважно суб’єктами законопроектування, законодавчої 

ініціативи або іншими зацікавленими суб’єктами (міністерствами, відомствами, 

політичними партіями, громадськими організаціями тощо). Однак, у 2016 році 

на замовлення Апарату Верховної Ради України та за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) в рамках реалізації Програми «РАДА: відповідальність, 

підзвітність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна 

Європа, було створено та запущено в роботу так звані «Платформи громадського 

обговорення законопроектів» [336]. Вказана платформа являє собою один з ресурсів веб-

порталу Верховної Ради України, мета якого залучити громадян до законотворчого процесу 

через ознайомлення, коментування та висловлення зауважень і пропозицій до 

законопроектів, які запропоновані для обговорення у режимі онлайн. Створення та 

запровадження вказаної платформи є позитивною ініціативою, однак, як 

доводить практика, її функціонування не завжди є ефективним, а отриманні 

результати громадського обговорення – не завжди є достовірними, оскільки 

існує високий ризик зловживань у висловленні власних ідей і пропозицій щодо 

законопроектів або їх частин. Окрім того, невизначеними в правовому плані є 

статус громадських обговорень законопроектів (фактично такі громадські 

обговорювання стають інструментом в руках тих або інших політичних сил в 

частині лобіювання власних законодавчих інтересів), невизначеним 

залишається і статус результатів громадських обговорювань (обов’язків або 

консультативний) тощо. 

Окремо варто звернути увагу на практику здійснення процедури внесення 

проекту законодавчого акта до Верховної Ради України. Правом законодавчої 
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ініціативи в Україні відповідно до ч. 1 ст. 93 Конституції України наділене 

чітко визначене коло суб’єктів, а саме: Президент України, народні депутати 

України та Кабінет Міністрів України [219], хоча ч. 1 ст. 89 Закону України 

«Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р. № 1861-VI 

доповнює вказаний перелік, відносячи до складу суб’єктів законодавчої 

ініціативи ще і Національний банк України [163], які реалізують право 

законодавчої ініціативи шляхом підготовки законопроекту та супровідної до 

нього документації (проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді 

України прийняти за результатами його розгляду, списком авторів 

законопроекту, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному 

засіданні та пояснювальною запискою, яка має містити: обґрунтування 

необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його 

положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних 

соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після 

його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту) – ч. 1 

ст. 91 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» від 

10.02.2010 р. № 1861-VI [163]. Типовими процедурними помилками у 

використанні законодавчої техніки є внесення законопроекту, в пояснювальній 

записці до якого не зазначено його місце в системі законодавства [379; 391; 

394] або не обґрунтовано очікувані соціально-економічні, правові та інші 

наслідки застосування закону після його прийняття [373; 392; 393]. Так само 

досить часто при внесені законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого 

призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат 

бюджету), суб’єкт права законодавчої ініціативи не проводить відповідні 

фінансово-економічні розрахунки та не додає фінансово-економічне 

обґрунтування [370; 389; 371; 372]. Теж саме стосується і тих випадків, коли 

такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету 

та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту, проекту іншого акта в 

порушення ч. 3 ст. 91 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» 

від 10.02.2010 р. № 1861-VI не подаються пропозиції змін до законодавчих 
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актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень 

бюджету для досягнення збалансованості бюджету [364; 371; 377]. 

Наступною складовою процедурних помилок у використанні законодавчої 

техніки є помилки, що стосуються порушення процедур розгляду проектів 

законодавчих актів, змістом яких є порушення правил, прийомів, способів та 

засобів законодавчої техніки, які стосуються послідовності та змісту 

обговорення проектів законодавчих актів. 

Насамперед варто зазначити про те, що в літературних юридичних 

джерелах відсутня одностайність у відповідях на питання процедур, їх 

послідовності та змісту, що стосуються розгляду проектів законодавчих актів. 

Переважно вченими-правознавцями звертається увага на самостійність стадії 

розгляду проектів законодавчих актів [451, с. 113-114; 454, с. 342; 453, с. 198-

199], однак її аналіз з точки зору послідовності та змісту процедур її здійснення 

проводять далеко не всі вчені, відносячи це питання до перспективних напрямів 

наукового дослідження законодавчого процесу в цілому. Тим більше лише 

деякі вчені розкривають питання процедур розгляду проектів законодавчих 

актів крізь призму помилок у використанні законодавчої техніки при здійсненні 

вказаних процедур [260; 294]. Це ускладнює виокремлення та аналіз помилок, 

що стосуються порушення процедури розгляду проектів законодавчих актів. 

Беручи за основу усталений підхід до розуміння процесуальності та 

процедурності правотворчої (законодавчої) діяльності, вважаємо за доцільне 

погодитись із запропонованим в юридичній науці поділом «етапу розгляду 

проекту нормативно-правового акта» на наступні правові процедури: 

1) процедура підготовки законопроекту до розгляду парламентом; 2) процедура 

обговорення проекту нормативно-правового акта [306, с. 148]. На основі 

критичного аналізу законодавчого процесу та законодавчої діяльності в 

Україні, спробуємо більш детально охарактеризувати вказані процедури крізь 

призму процедурних помилок у використанні законодавчої техніки. Слід 

звернути увагу на практику процедур попереднього розгляду законопроекту та 

супровідної документації у головному комітеті Верховної Ради України, що 
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включає також проведення наукових експертиз законопроекту, узагальнення 

всієї супровідної документації до нього. На нашу думку, сьогодні невиправдано 

перебільшено повноваження Голови Верховної Радим України, його Першого 

заступника, заступника та Голови Головного комітету. Практика законодавчої 

діяльності доводить, що вказані суб’єкти в так званому «ручному режимі», під 

впливом різноманітних факторів політичного, економічного, соціального та 

іншого характеру, визначають подальшу долю зареєстрованого законопроекту, 

що полягає у: 

 розгляді головним комітетом не пізніш як у тридцятиденний строк 

законопроекту, проект іншого акта і ухвалення висновку щодо доцільності 

включення його до порядку денного сесії Верховної Ради (ч. 3 ст. 93 Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України»); 

 поверненні внесеного законопроекту, проекту іншого акта суб’єкту 

права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та 

розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради Головою Верховної Ради 

України або відповідно до розподілу обов’язків Першим заступником, 

заступником Голови Верховної Ради України за пропозицією головного 

комітету чи тимчасової спеціальної комісії або Погоджувальної ради у таких 

випадках, передбачених ч. 2 ст. 94 Закону України «Про Регламент Верховної 

Ради України». 

Процедури розгляду законопроекту Верховною Радою України включають 

в себе активну роботу народних депутатів України щодо вивчення змісту 

законопроекту, його аналізу, обговорення, доопрацювання та голосування. 

Відповідно до ч. 1-2 ст. 102 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 

України» закріплено, що законопроекти розглядаються Верховною Радою, як 

правило, за процедурою трьох читань з урахуванням особливостей, 

встановлених у цій статті. Словосполучення «як правило» посилює неточність 

формулювання вказаного положення та неоднозначність його розуміння 

суб’єктами права. У наступній частині статті законодавцем конкретизується 

попереднє положення та закріплюється, що розгляд і прийняття законопроекту 
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за процедурою трьох читань, визначається їх зміст. Однак, ч. 4 ст. 102 

вказаного Закону України закріплює положення, яке допускає можливість 

суттєвого скорочення процедур розгляду законопроектів Верховною Радою 

України [163]. Як доводить практика законодавчої діяльності в Україні, вказана 

можливість скорочення процедур розгляду законопроектів використовується 

досить активно, оскільки сьогодні більше 60% законопроектів в Україні 

розглядаються саме в порядку ч. 3 ст. 102 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України». Це в свою чергу негативно відображається на якості 

законодавчих актів, оскільки допущення помилок при використанні 

законодавчої техніки значно підвищує ризик прийняття законопроектів 

неналежного рівня якості. 

Процесуальні помилки допускаються і при реалізації таких законодавчих 

процедур як проведення експертиз законопроектів, їх відкликання, визнання 

законопроектів відхиленими, розгляд законопроектів у першому, другому та 

третьому читаннях тощо, однак ми не будемо детально на них зупинятись через 

формальну обмеженість об’єму роботи, водночас врахуємо їх при виробленні та 

обґрунтуванні пропозицій щодо усунення та недопущення в подальшому 

помилок при використанні законодавчої техніки.  

І третьої складовою процедурних помилок у використанні законодавчої 

техніки є помилки, що стосуються порушення процедур прийняття та набрання 

чинності законодавчим актом, змістом яких є порушення правил, прийомів, 

способів та засобів законодавчої техніки щодо послідовності або змісту 

процедур прийняття та набрання чинності законодавчим актом. Що стосується 

процедур прийняття законодавчих актів, то їх правове забезпечення є 

епізодичним та поверхневим. Практика прийняття законодавчих актів  в 

Україні засвідчує численні помилки, які полягають у сумно відомому 

«кнопкодавстві», коли участь у голосуванні щодо того чи іншого 

законопроекту беруть особи, які зареєстровані за картками відсутніх на момент 

голосування народних депутатів України. Теж саме стосується і застосування 
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так званого сигнального голосування у Верховній Раді України, ставлення на 

голосування законопроектів по декілька раз підряд тощо.  

В юридичній літературі так само питання процедур набрання чинності 

законодавчим актом, їх послідовності та змісту є остаточно не вирішеним та 

залишається предметом дискусії широкого кола вчених (В. І. Гойман, 

Н. І. Матузов, М. О. Теплюк, О. І. Ющик та ін.) [76; 277; 459]. 

Одним з поширених прикладів порушення процедур підготовки прийнятих 

законів до направлення на підпис Президенту України є порушення строків 

підписання Президентом України прийнятих та отриманих на підпис законів. 

Наприклад, досить резонансний в Україні Закон України «Про внесення змін до 

Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом 

лісоматеріалів» щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у 

необробленому вигляді» від 09.04.2015 р. № 325-VІІІ [135], більш відомий як 

«Закон про введення мораторію на експорт лісу-кругляку». Вказаний Закон 

України був прийнятий 09.04.2015 р., підписаний Головою Верховної Ради 

України 14.04.2015 р. та 14.04.2015 р. направлено на підпис Президенту 

України [368]. В порушення положень ч. 2 ст. 94 Конституції України 

Президент України підписує вказаний Закон України аж 07.07.2015 р., а 

09.07.2015 р. він був офіційно опублікований та 10.07.2015 р. набрав чинності. 

Заради справедливості слід відзначити, що прийняття і підписання цього 

Закону України супроводжувалось значним тиском зі сторони різноманітних 

вітчизняних політичних структур, потужних економічних лобістських груп та 

міжнародної спільноти, проте з точки зору законодавчої техніки було допущено 

процедурну помилку в її використанні. І такі приклади у вітчизняній практиці 

законодавчої діяльності не поодинокі.  

Що стосується порушення процедур повторного розгляду Верховною 

Радою України законів, повернених Президентом України крізь призму 

помилок у використанні законодавчої техніки, то слід відзначити, що такі 

помилки мають місце у вітчизняній законодавчій діяльності, проте вони не є 
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поширеними через обмежену кількість прикладів повторного розгляду 

Верховною Радою України законів, повернених Президентом України. Цікавим 

є приклад накладення вето Президентом України на Закон України «Про оцінку 

впливу на довкілля» № 1639-VІІІ та Закон України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» № 1640-VІІІ [155], які були прийняті Верховною Радою України 

04.10.2016 р., 12.10.2016 р. були підписані Головою Верховної Ради України і 

13.10.2016 р. направлені на підпис Президентові України. Встановлений 

Конституцією України строк на розгляд цих законів тривав із 14 по 28 жовтня 

2016 р. (ч. 2, 3 ст. 94 Конституції України [219]). Отже, в разі виникнення у 

Президента України бажання застосувати право вето, відповідні вмотивовані 

пропозиції повинні були бути ним сформульовані і подані Верховній Раді 

України до 28.10.2016 р. Згідно ст. 94 Конституції України у разі якщо 

Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для 

повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має 

бути підписаний та офіційно оприлюднений [219]. Однак, президент наклав 

вето та подав пропозиції до Верховної Ради України значно пізніше – 

07.11.2016 р. Це є процедурною помилкою у використанні законодавчої 

техніки. Дотримання процедур офіційного опублікування прийнятих 

Верховною Радою України законів постанов та інших актів також викликає 

певні зауваження. Аналізований нами вище Закон України «Про внесення змін 

до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності 

суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом 

лісоматеріалів» щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у 

необробленому вигляді» від 09.04.2015 р. № 325-VІІІ [136] був офіційно 

опублікований в газетах: Голос України від 09.07.2015 р. № 121 [399; 400]; 

Офіційний вісник України від 21.07.2015 р., № 55, стор. 9, стаття 1782, код 

акта 77657/2015 [324]; Відомості Верховної Ради України від 31.07.2015 р., 

№ 31, стор. 1598, стаття 291 [59]. Виходячи з вищевказаних даних про офіційну 

публікацію зазначеного Закону України видно, що у двох офіційних виданнях 

(Офіційний вісник України та Відомості Верховної Ради України) вказаний 
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Закон України було опубліковано вже після того, як він набрав чинності, що є 

порушенням вимог ч. 5 ст. 94 Конституції України. 

Порядок зберігання законів, постанов та інших актів, прийнятих 

Верховною Радою України в цілому не викликає зауважень в частині 

допущення процедурних помилок у використанні законодавчої техніки.  

Підсумовуючи, можна визначити, що процедурні помилки можуть 

негативно вплинути на регулювання відносин на різних рівнях, внести 

неясність та не правильне регулювання суспільних відносин, підірвати довіру 

суспільства до держави через недоліки правового регулювання, а то й зовсім 

відсутності норм чи ясності регулювання відносин. З огляду на проведений 

нами аналіз матеріальних та процедурних помилок у використанні законодавчої 

техніки важливо в подальшій нашій роботі акцентувати увагу на причинах, що 

зумовлюють появу вказаних помилок у використанні законодавчої техніки в 

Україні, а також визначити і обґрунтувати комплекс пропозицій щодо їх 

усунення та недопущення в подальшому їх появи. Вказані питання будуть 

розглянуті нами у наступному розділі дисертаційної роботи.  

 

 

Висновки до Розділу 2. 

 

1. Пізнавальний потенціал помилок у використанні законодавчої 

техніки, як об’єкту класифікації, визначається особливостями: по-перше, 

феномену помилок, які виявляються в різноманітних формах та можуть 

становити неправильні, хибні діяння, думки, висловлювання або припущення; 

по-друге, законодавчої техніки, що являє собою складне багатоаспектне та 

багатопроявне явище, яке виконує критеріальну роль щодо оцінки законодавчої 

діяльності та законодавчого акта на предмет їх відповідності або не 

відповідності зазначеним вимогам; по-третє, законодавчої діяльності, яка являє 

собою різновид активної інтелектуальної людської діяльності, що за своєю 

сутністю може мати, в тому числі і помилковий характер. 
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2. Удосконалено систему критеріїв класифікації помилок у використанні 

законодавчої техніки та уточнено характеристику їх різновидів, а саме в 

залежності від: галузі законодавства; виду законодавчого акта; ступеня 

істинності; сфери поширення; меж поширення; характеру відкритості; 

суб’єктів; елементів законодавчої техніки; характеру прояву.  

3. Особливостями матеріальних помилок у використанні законодавчої 

техніки є наступні: 1) наділені формою прояву у вигляді індивідуалізованої 

форми законодавчого акта, його структури чи змісту, закипілих реквізитів, що 

не відповідають правилам, прийомам, способам та засобам законодавчої 

техніки; 2) можуть бути структуровані на складові компоненти відповідно до 

критерію елементного складу законодавчого акта; 3) мають сталий характер 

прояву, що фіксується у матеріальному джерелі – законодавчому акті у вигляді 

його форми, структури, змісту, закріплених реквізитів; 4) дозволяють 

охарактеризувати загальний стан відповідності законодавчого акта правилам, 

прийомам, способам та засобам законодавчої техніки. 

4. Складовими матеріальних помилок у використанні законодавчої 

техніки є логічні помилки, тобто порушення законів логічного мислення, які 

набули формального виразу та нормативного характеру; мовні помилки, що є  

результатом порушення вимог законодавчої техніки, які стосуються 

використання лінгвістичних засобів вираження текстів правових актів та 

виражаються у відповідному документально-текстовому оформленні; 

формальні помилки, які стосуються порушення вимог надання законодавчому 

акту конкретної форми та закріплення необхідних його реквізитів. 

5. Особливостями процедурних помилок у використанні законодавчої 

техніки є те, що вони: виявляються у послідовності здійснення законодавчих 

процедур або у їх змісті, що не відповідають правилам, прийомам, способам і 

засобам законодавчої техніки; можуть бути структуровані на складові елементи 

відповідно до критерію їх виникнення; мають динамічний характер прояву, що 

відображається у процедурах законодавчої діяльності уповноважених суб’єктів; 

дозволяють охарактеризувати загальний стан відповідності законодавчого 



    178 

 

 

процесу та законодавчої діяльності правилам, прийомам, способам та засобам 

законодавчої техніки. 

6. Складовими процедурних помилок у використанні законодавчої 

техніки є: 1) помилки, що стосуються порушення процедури підготовки 

проектів законодавчих актів; 2) помилки, що стосуються порушення процедури 

розгляду проектів законодавчих актів; 3) помилки, що стосуються порушення 

процедури прийняття та набрання чинності законодавчим актом. 

РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ  

ВИНИКНЕННЯ, УСУНЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

ПОМИЛОК У ВИКОРИСТАННІ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ 

 

 

3.1 Причини виникнення помилок у використанні законодавчої 

техніки 

 

Помилки за своєю сутністю – це певна форма виразу недоліків в будь-

чомусь, що потенційно потребують свого усунення, а також врахування в 

подальшому щодо їх попередження. Існування помилок у використанні 

законодавчої техніки переважно є не випадковою подією, а фактом, що виникає 

під впливам різноманітних причин. Тому здійснивши дослідження історико-

методологічних та категоріальних аспектів помилок у використанні 

законодавчої техніки, провівши їх класифікацію та надавши характеристику 

різновидам помилок, важливим їх теоретико-правовим аспектом, що має 

високий рівень пізнавального потенціалу, є проблематика причин виникнення 

помилок у використанні законодавчої техніки, а також їх усунення і 

попередження виникнення в подальшому. Константи про обумовленість 

помилок їх об’єктивним та суб’єктним походженням, з одного боку, а також їх 

шкідливість як реальна, так і ризикована, з іншого боку, визначають їх 

потенційну можливість бути усуненими, а також подолання шкідливих 
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наслідків, що настали через них або недопущення їх появи в майбутньому, 

ризик виникнення яких значно зростає при допущенні помилки. В цьому плані 

помилки у використанні законодавчої техніки:  

 по-перше, є результатом існування причин, як кола факторів, що 

визначають їх появу та розвиток; 

 по-друге, спроможні бути виявлені, проаналізовані, що дозволить в 

подальшому виробити і реалізувати комплекс заходів щодо їх усунення;  

 по-третє, обумовлюють можливість узагальнення причин їх 

виникнення, які будуть враховані при виробленні заходів, які мають бути вжиті, 

для недопущення помилок у використанні законодавчої техніки в майбутньому.  

Враховуючи високий рівень актуальності наукового дослідження причин 

виникнення помилок у використанні законодавчої техніки, що матиме 

принципове значення для подальшого вивчення питань їх усунення та 

попередження, відзначаючи принциповий характер вітчизняного і зарубіжного 

досвіду в цій сфері, а також практичну потребу підвищення рівня юридико-

технічної підготовки законодавчих актів в Україні, вироблення та 

впровадження в практику законодавчої діяльності шляхів усунення і 

попередження помилок у використанні законодавчої техніки, вважаємо за 

доцільне в межах цього підрозділу дисертаційної роботи:  

1) здійснити аналіз доктринальних підходів до характеристики причин 

виникнення помилок у використанні законодавчої техніки;  

2) на підставі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду забезпечення 

законодавчої діяльності надати характеристику причинам виникнення помилок 

у використанні законодавчої техніки в сучасній Україні. 

Побудова ефективної системи національного законодавства неможлива без 

належної законодавчої діяльності, відповідального ставлення суб’єктів права 

законодавчої ініціативи до реалізації закріпленого за ними конституційного 

права, високого фахового рівня підготовки укладачів законопроектів, 

парламентарів, членів парламентських комітетів, апарату, експертних установ 

та організацій тощо. Для прийняття якісного закону важливо не припускатися 
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помилок на етапі його підготовки, розгляду та прийняття: не помилитися в 

самій концепції законопроекту, розробити та прийняти його з дотриманням 

вимог законодавчої техніки. Інакше юридико-технічні недоліки законодавчого 

акту та/або процедур законодавчої діяльності  можуть стати визначальними для 

його подальшої долі. Важливо пам’ятати про раціональне співвідношення 

форми та змісту законопроекту, адже наскільки корисною для суспільства та 

держави не була б ідея – необхідно зуміти втілити її у правильну форму. 

Досвід України в сфері законодавчої діяльності доводить, що законодавець 

досить часто припускається помилок у використанні законодавчої техніки і це є 

результатом впливу на суб’єкта законодавчої діяльності широкого кола 

факторів як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Складність та 

багатоаспектність таких факторів, що зумовлено особливостями 

життєдіяльності суспільства доводять доцільність їх узагальнення в межах 

категорії – причини виникнення помилок у використанні законодавчої техніки, 

які за змістом складаються із комплексу факторів, котрі пов’язані між собою.  

Причини виникнення помилок у використанні законодавчої техніки – це 

комплекс факторів, що мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер, 

впливають на виникнення або зміну помилок у використанні законодавчої 

техніки. В юридичній літературі причини виникнення помилок у використанні 

законодавчої техніки характеризуються вченими переважно крізь призму їх 

різновидів, при чому в основу такого поділу, як правило, вкладається критерій 

ролі суб’єктів у їх виникненні та зміні. Відповідно причини помилок у 

використанні законодавчої техніки традиційно в юридичній науці поділяються 

на об’єктивні і суб’єктивні [66, с. 18-19; 236, с. 120; 342, с. 402; 479, с. 499], при 

чому переважна більшість вчених навіть не виокремлюють критерій, відповідно 

до якого ними здійснено такий поділ. У вітчизняних наукових джерелах, 

характеризуючи об’єктивні та суб’єктивні причини помилок у використанні 

законодавчої техніки, вченими наголошується на певних абстрактних 

положеннях, які в цілому стосуються особливостей вітчизняної правової 

системи, правового забезпечення законодавчої діяльності, вітчизняної 
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політичної системи, трансформаційного характеру суспільних відносин тощо 

[313, с. 87; 357, с. 221; 427, с. 45; 455, с. 227; 490, с. 23-24; 503, с. 112-113]. 

Окрім того, в якості причин виникнення помилок у використанні законодавчої 

техніки вченими виокремлюються також недостатня формальна визначеність 

законодавчого процесу, що зумовлює поліваріатичність його розвитку під 

впливом різноманітних факторів [502, с. 25]; порушенням юридичних норм, які 

встановлюють правила нормотворення, нехтування практиками 

рекомендаціями науковців в сфері нормотворення; ігнорування 

загальновизнаних правовою спільнотою правил нормопроектування [234, с. 39-

40]; неправильне сприйняття суб’єктами законотворчої діяльності об’єктивних 

потреб правового регулювання, хибне розуміння механізму упорядкування 

суспільних відносин [179, с. 12]; потреб реального часу, стихійність 

нормотворення, відсутність системності у плануванні законотворення [34, 

с. 202-203]; надмірна кількість помилок у законодавчих актів, що потребує їх 

постійного усунення [121, с. 108]; невизначеність змісту стадій правотворчої 

діяльності [74, с. 10] тощо. Фактично мова іде в цілому про недоліки 

функціонування правової системи, які цілком прийняті і для розуміння помилок 

у використанні законодавчої техніки. 

Досліджуючи проблематику правотворчої діяльності в цілому, вченими 

виокремлюються причини виникнення недоліків правотворчої діяльності в 

цілому, які також характеризують і причини виникнення помилок у 

використанні законодавчої техніки. Такими причинами називаються: неуважне 

ставлення суб’єкта до правотворчої діяльності [332, с. 478]; неповне 

або недостатнє використання засобів юридичної техніки [249, с. 83–84], це так 

само свідчить про недостатній рівень професіоналізму уповноважених суб’єктів 

на здійснення законодавчої діяльності; невиконання вимог юридичної техніки, 

що відбувається переважно з необережності [249, с. 6]; порушення правил 

обрання норми права для закріплення правила поведінки, хибна заміна однієї 

норми на іншу (наприклад, охоронної на захисну) [4, с. 405], відсутність 

правового регулювання відповідної сфер відносин, які об’єктивно потребують 
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регламентації [332, с. 477; 122, с. 369] тощо. На переконання 

Т. Н. Москалькової, помилки у законотворчості, окремим різновидом яких є і 

юридично-технічні помилки, зумовлені відповідними причинами, які вчена 

поділяє на дві групи:  

 об’єктивні, що включають в себе складність самої законотворчої 

діяльності сучасного суспільства, багатофакторність дії правових актів, 

динамічний характер зміни суспільних відносин, особливо виникнення нових, 

раніше неврегульованих законом суспільних відносин; 

 суб’єктивні, змістом яких є існуючі труднощі законотворчої 

діяльності, що супроводжуються поточними процесами переходу від однієї до 

іншої форми державного правління тощо. Узагальнюючи вказані ідеї вченої, 

можливо відзначити, що помилки у використанні законодавчої техніки є 

невід’ємним елементом (результатом) законодавчої діяльності. Гарантувати їх 

відсутність неможливо, однак цілком можливо мінімізувати ризики їх 

виникнення, а також забезпечити оперативність та результативність їх 

усунення. За своєю сутністю, помилки у використанні законодавчої техніки є 

такими, що відображають відхилення від правил, прийомів, способів та засобів 

законодавчої техніки, як процедурного характеру, так і матеріального, що 

відображається у положеннях законодавчого акта або у законодавчому акті в 

цілому. Оскільки вони спричинені діяльністю уповноважених суб’єктів, 

відповідно і їх усунення або недопущення в майбутньому залежить від 

діяльності суб’єктів, тобто від розумової людської діяльності, що заснована на 

відповідній ідеї, здійснюється в межах відповідної процедурної діяльності, а 

також націлена на досягнення результату – усунути помилку у використанні 

законодавчої техніки та/або не допустити її виникнення у майбутньому. 

Об’єктивність і суб’єктивність виникнення помилок у законотворчості, в тому 

числі і у використанні законодавчої техніки, на нашу думку, зумовлюється 

особливостями факторів, які впливають на законотворчість в цілому, особливо 

тих факторів, які походять від специфіки функціонування конкретної держави 

та потреб її населення, оскільки законодавча діяльність та законодавча база є 
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автентичними. Відповідно і характеристика помилок у використанні 

законодавчої техніки носитиме як загальний характер, що є типовими для 

законодавчої діяльності та законодавчої бази в цілому, так і конкретний 

характер, що відображатиме специфіку законодавчої діяльності та законодавчої 

бази конкретної держави, інтереси населення, що в ньому реалізовані. 

Ми цілком підтримуємо вказані ідеї вчених, водночас вважаємо, що вони є 

розпорошеними, непослідовними та потребують своєї конкретизації. На нашу 

думку, складність та багатоаспектність причин виникнення помилок у 

використанні законодавчої техніки дійсно сьогодні дозволяє їх узагальнити в 

межах об’єктивних та суб’єктивних. При чому критерієм такого узагальнення є 

характер їх зумовленості. Таким чином об’єктивні причини виникнення 

помилок у використанні законодавчої техніки являють собою систему 

соціальних факторів, існування та вплив яких на виникнення та/або подальші 

зміни помилок у використанні законодавчої техніки не залежить від  поглядів, 

інтересів, почуттів, переконань або поведінки будь-яких суб’єктів. Враховуючи 

особливості вітчизняної практики законодавчої діяльності до об’єктивних 

причин можливо віднести динамізм правової системи України; складність та 

багатопроявність суспільних відносин, ускладнення їх правового регулювання; 

інтенсивний розвиток і оновлення законодавства України; різноманітні, а часто 

суперечливі інтереси різних верств населення тощо. В свою чергу суб’єктивні 

причини допущення помилок у використанні законодавчої техніки являють 

собою систему соціальних факторів, існування та вплив яких на виникнення 

та/або подальші зміни помилок у використанні законодавчої техніки зумовлені 

поглядами, інтересами, почуттями, переконаннями  або поведінкою будь-яких 

суб’єктів. Особливості вітчизняної практики законодавчої діяльності свідчать 

про поширення таких суб’єктивних причин як: відсутність закріплених на рівні 

законів правил і засобів створення і систематизації законів; недостатній рівень 

правової культури і правосвідомості суспільства в цілому та законодавця 

зокрема; не високий професійний рівень підготовки законопроектів; 

ігнорування чи недотримання розроблених наукою і практикою правил і засобів 
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створення законів і їх систематизації; існуючі протиріччя між наукою і 

практикою законодавчої діяльності та їх відірваність одна від одної; не завжди 

належний рівень здійснення експертизи законопроектів; недостатнє 

використання науково-методичного потенціалу Апарату Верховної Ради 

України при створенні і систематизації законів; відсутність належної 

скоординованості дій суб’єктів законодавчого процесу; відсутність ґрунтовного 

і системного аналізу законопроектів і їх співвідношення із іншими нормативно-

правовими актами; відсутність Державної концепції розвитку законодавства 

України; відсутність достатнього комплексу гарантій реалізації законів – 

економічних, політичних і інших; вплив правової демагогії; практична 

відсутність відповідальності суб’єктів у разі вчинення помилок при 

застосуванні правил і засобів законодавчої техніки; відсутність ефективного 

прогнозування соціально-економічних наслідків прийняття законів; недостатнє 

врахування досвіду інших держав щодо усталеної законодавчої практики; 

велика кількість законів, які потрібно розробити; відсутність досконалих 

механізмів узгодження законопроектів тощо. 

Незважаючи на досить однотипний підхід до характеристики причин 

виникнення помилок у використанні законодавчої техніки, що представлений в 

юридичній літературі, вважаємо що він потребує удосконалення та уточнення, 

оскільки причини виникнення помилок у використанні законодавчої техніки:  

 по-перше, не є універсальними, а мають свої особливості в залежності 

від законодавчої діяльності тієї або іншої держави; 

 по-друге, переважно представлені в юридичних дослідженнях крізь 

призму впливу окремих факторів на законодавчу діяльність та законодавчі актів 

в частині їх юридико-технічної якості; 

 по-третє, недостатньо поділяти традиційно на об’єктивні та 

суб’єктивні, оскільки в даному випадку застосовано виключно однин критерій 

– характер їх зумовленості, що відображає ставлення суб’єкта до факторів, 

котрі негативно впливають на юридико-технічну якість законодавчої діяльності 

та законодавчих актів. Вказаний підхід потребує розширення та аналізу їх 
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прояву за іншими критеріями. 

На нашу думку, поряд із структуризацією причин виникнення помилок у 

використанні законодавчої техніки на об’єктивні та суб’єктивні, з чим ми 

погоджуємось, доцільно застосувати критерій «характеру прояву» причин 

виникнення помилок у використанні законодавчої техніки, що дозволить 

значно розширити уявлення про причини їх виникнення, конкретизувати їх 

зміст та особливості з урахуванням конкретної держави, де вони існують та 

впливають на законодавчу діяльність і юридико-технічні показники 

законодавчих актів. Відповідно до вказаного критерію можливо виокремити 

наступні види причин виникнення помилок у використанні законодавчої 

техніки. 

1. Формально-юридичні причини, що являють собою сукупність 

недоліків правового забезпечення юридико-технічної якості законодавчої 

діяльності та законодавчих актів. Вказані причини є одними з найбільш 

ключових, оскільки фактично свідчать про недостатність, неефективність або 

взагалі про відсутність норм права, котрі регламентують процедури 

законодавчої діяльності та/або вимоги до форми, змісту, структури чи 

реквізитів законодавчих актів. Спробуємо їх розглянути більш детально на 

прикладі недоліків правового забезпечення вітчизняної законодавчої діяльності 

та юридико-технічного оформлення законодавчих актів в Україні. Насамперед, 

слід зазначити про невизначеність статусу помилки в частині її віднесення до 

протиправності чи правомірності в діяльності суб’єктів законотворчості. 

Відповідно до ч. 1 ст. 93 Конституції України право законодавчої ініціативи 

належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету 

Міністрів України [219]. Частина 1 ст. 89 Регламенту Верховної Ради України 

доповнює вказаний перелік, відносячи до нього ще і Національний банк 

України [163]. 

Аналіз законопроектів, внесених на розгляд до Верховної Ради України 

різними суб’єктами права законодавчої ініціативи, свідчить про досить 

«неоднорідну» їх якість. Якщо над текстами законопроектів, які подаються до 



    186 

 

 

парламенту главою держави та урядом, працюють, як правило, робочі групи у 

системі Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади 

або державні службовці Секретаріату Президента України, то розробниками 

депутатських законопроектів, зазвичай, є помічники народних депутатів 

України або самі народні депутати України. Вони далеко не завжди мають 

юридичну освіту, не кажучи вже про досвід у сфері законотворення. Тому 

переважна більшість таких законопроектів має неналежний рівень підготовки. 

Цілком погоджуємося з думкою вітчизняних вчених, які вважають, що народні 

депутати мають вирішувати питання з точки зору законодавчої політики, а 

юристи-професіонали за допомогою кодифікаційної та законодавчої техніки 

повинні реалізувати думку законодавця техніко-юридично, юридично грамотно 

та адекватно задумові втілити ідею законодавця у конкретних положеннях 

законодавчого акта. Законодавча політика має давати відповіді на питання: які 

відносини потребують регулювання і як саме? А законодавча техніка має 

знайти спосіб як це зробити за допомогою засобів, що містяться в її арсеналі 

[210, с. 181]. В Україні правила, прийоми, способи і засоби законодавчої 

техніки прямо не закріплені в положеннях нормативно-правових актів, тому їх 

недотримання як суб’єктом права законодавчої ініціативи, так і самим 

законодавцем при створенні і систематизації законів, фактично є порушенням 

загальних принципів права. Адже як складові правової системи, які зумовлені 

сутністю права і законодавства держави, формуються і діють на основі підходів 

до праворозуміння, правосвідомості, принципів права тощо, правила, прийоми, 

способи і засоби законодавчої техніки повинні їм відповідати. На відміну від 

України, законодавством Республіки Білорусь окремі правила, прийоми, 

способи та засоби законодавчої техніки закріплені законодавчо, зокрема в 

положеннях Закону Республіки Білорусь «Про нормативні правові акти 

Республіки Білорусь» від 10.01.2000 р. № 361-3582 [126] та ін. Відповідно, 

виникнення помилок при створенні і систематизації законів є наслідком 

порушення конкретних нормативних приписів, закріплених у законах, тобто 

вони є протиправними, а отже і тягнуть за собою відповідні правові наслідки. 
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Загалом, законотворення має відбуватися відповідно до вимог 

законодавчої техніки. Ці вимоги закріплюються урядами відповідних країн у 

правилах та положеннях, або навіть в якості закону. В них описується всі 

вимоги до законодавця, методичні поради та вказівки від першого етапу, – 

визначення кола відносин, які буде регулювати акт та юрисдикції, до 

останнього – подання на підписання та ухвалення. Цікавим в цьому плані є 

досвід Киргизької Республіки стосовно законотворення, виявлення та ліквідації 

помилок у нормативно-правових актах. З прийняттям Конституції в червні 2010 

року в Киргизькій Республіці [218] відбувається становлення парламентсько-

президентської форми правління. На допомогу законотворцям в Киргизькій 

Республіці було прийнято та діє на сьогодні  Закон «Про нормативні правові 

акти Киргизької Республіки» [125]. Він складається з 6 розділів, які визначають 

основні терміни, засади, положення на всіх етапах законотворення, особливо 

принциповими в плані юридико-технічної якості законодавчих актів є 

положення Розділу 3 – нормотворча техніка, вимоги до оформлення 

нормативного правового акта та Розділу 4 – нормотворча діяльність.  

Схожі положення закріплені і в Законі Республіки Казахстан «Про 

нормативні правові акти» від 24 березня 1998 р. № 213-1 [127], який також 

регламентовані вимоги до підготовки і оформлення проектів нормативних 

правових актів, розробників проектів нормативних правових актів та порядку 

закріплення реквізитів, визначення структури, встановлено і інші вимоги щодо 

формалізації нормативно-правових актів (Розділ 2). Таке ж саме значення має і 

Закон Республіки Узбекистан «Про нормативно-правові акти» від 14 грудня 

2000 р. [128], який ще додатково регламентує питання вивчення стану 

законодавства, практики його застосування, громадської думки та 

міжнародного досвіду при підготовці проекту нормативно-правового акта 

(ст. 20). 

Вважаємо, що залежно від того, чи є закон правовим чи не правовим, 

можна зробити висновок про застосування правил, прийомів, способів та 

засобів законодавчої техніки законодавцем відповідно до чи всупереч праву. 
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Тобто, якщо уповноважений суб’єкт при підготовці, поданні, розгляді 

законопроектів дотримується вимог законодавчої техніки відповідно до 

приписів закону, однак у протиріччі із правом, то з формальної точки зору, при 

ототожненні права і закону, це не буде вважатися помилкою. Із іншого боку, 

ґрунтуючись на розмежуванні понять права і закону, таке дотримання вимог 

законодавчої техніки, внаслідок якого допущена помилка, а також сама 

помилка є хоча і законними, однак протиправними соціальними явищами [95, 

c. 295]. Тому, можна відзначити, що помилки при застосуванні законодавчої 

техніки є протиправними соціальними явищами.  

Юридичне встановлення, усунення та попередження помилок у 

використанні законодавчої техніки, як правило, входить до компетенції самого 

суб’єкта, яким допущено вчинення помилки. Тим не менш, інші суб’єкти 

можуть сприяти юридичному встановленню цих помилок, а також пропонувати 

суб’єкту законодавчої влади шляхи їх усунення і попередження  [64, с. 129]. 

Наприклад, з метою забезпечення усунення недоліків системного характеру, які 

лежать в основі виявленого Європейським Судом з прав людини порушення 

Орган, відповідальний за забезпечення представництва України в 

Європейському суді з прав людини та виконання його рішень одночасно з 

поданням щодо вжиття заходів загального характеру до Кабінету Міністрів 

України готує та надсилає до Апарату Верховної Ради України пропозиції для 

врахування під час підготовки законопроектів [131]. Також встановлення і 

усунення таких помилок може здійснюватися компетентним органом в 

особливому акті, наприклад, це може бути у вигляді рішення Конституційного 

Суду України про визнання закону неконституційним. 

Сьогодні у вітчизняній системі законотворення та системі законодавства 

склалась така ситуація, коли допущення помилок у використанні законодавчої 

техніки не має протиправний характер, оскільки правила, прийоми, способи та 

засоби законодавчої техніки не закріплені належним чином в положеннях 

законодавства України, є невизначеним і правовий статус суб’єктів, 

відповідальних за якість юридико-технічної будови законодавчих актів, 
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відповідно не визначено на законодавчому рівні і юридична відповідальність за 

допущення помилок у використанні законодавчої техніки, особливо, коли це 

відбулось умисно.  

Тому окремою складовою формально-юридичних причин виникнення 

помилок у використанні законодавчої техніки в Україні є відсутність 

юридичної відповідальності за їх допущення. Важливими є не лише теоретичне, 

а й практичне значення проблеми юридичної відповідальності уповноважених 

суб’єктів за допущення помилок у використанні законодавчої техніки. Слід 

підтримати думку вчених про те, що помилка при застосуванні права у всіх 

випадках повинна тягти для суб’єкта відповідальність у різних її видах [64, 

с. 127]. Так само і помилка у використанні законодавчої техніки також повинна 

стати підставою для настання юридичної відповідальності. В іншому випадку 

фактично в нерівних правових умовах знаходяться суб’єкти юридичної 

практичної діяльності, в тому числі суб’єкти правозастосування та суб’єкти 

правотворчості (законотворчості), коли останні здійснюють свою діяльність без 

загрози притягнення до юридичної відповідальності, в тому числі і за 

допущення помилки у використанні законодавчої техніки.  

Отже, у випадку настання шкідливих наслідків, які були завдані особі 

внаслідок реалізації законів, які містять помилки, допущені суб’єктами 

законодавчої влади при застосуванні правил, прийомів, способів та засобів 

законодавчої техніки, і які визнані пізніше неконституційними, відшкодування 

завданої шкоди повинно здійснюватися державою. 

2. Організаційно-технічні причини – тобто сукупність недоліків 

організації здійснення законодавчої діяльності та техніки формулювання 

законодавчих актів. Організаційно-технічні причини насамперед виявляються у 

недоліках координації законодавчої діяльності між суб’єктами, що здійснюють 

підготовку законопроектів, їх внесення на розгляд в порядку законодавчої 

ініціативи, розгляд у парламенті тощо. Субординаційний характер організації 

законодавчої діяльності в Україні є не можливим, оскільки єдиним суб’єктом 

законодавчої влади є парламент, Верховна Рада України. Отже і 
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підпорядковуватись в такій ситуації фактично немає кому.  

Координаційний характер здійснення законотворчої діяльності фактично 

включає в себе систему управлінських взаємовідносин, котрі засновані на 

узгодженні повноважень між суб’єктами, які здійснюють або забезпечують 

здійснення відповідного виду юридично значимої діяльності [246, с. 98]. 

Координація діяльності суб’єктів в сфері законодавчої діяльності фактично 

націлена на посилення ефективності реалізації відповідних функцій в сфері 

законотворення [242, с. 10]. Сьогодні законодавча діяльність в Україні 

здійснюється на засадах низького рівня організації, в тому числі і координації 

діяльності її суб’єктів. Підготовка законопроектів здійснюється без належних 

концептуальних засад, має хаотичний і непослідовний характер. Реалізація 

права законодавчої ініціативи так само залежить переважно від тих або інших 

політичних інтересів відповідного суб’єкта, не завжди відповідає об’єктивним 

потребам життєдіяльності суспільства. Так само недостатньо ефективно 

координується робота по попередньому розгляду і підготовці законопроектів до 

сесійного розгляду в межах трьох читань. Неусталеною є і практика проведення 

правових експертиз законопроектів, невизначеним залишається обов’язковий 

або рекомендаційний (інформативний) статус експертних висновків. В цьому 

аспекті варто погодитись з думкою А. М. Ващенка в тому, що здійснення 

правотворчої діяльності на засадах координації є прогресивною практикою, 

коли підстави, порядок здійснення правотворчої діяльності, результати 

правотворчої діяльності є взаємоузгодженими. В результаті можливо 

забезпечити своєчасність та повноту впорядкування суспільних відносин на 

місцях, максимально можливе досягнення позитивного правотворчого ефекту, 

ефективну протидію появі колізій та прогалин правового регулювання, 

надмірній правовій зарегульованості відповідної сфери суспільних відносин 

тощо [47, с. 20-21]. 

Організаційно-технічні причини виникнення помилок у використанні 

законодавчої техніки виявляються також у правовій невизначеності, практичній 

неусталеності та неузгодженості форм законодавчих актів, наслідком чого є 
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помилки визначення форми закріплення законодавчих положень (закон, кодекс, 

основи законодавства, декларація, акт тощо). Віднесення суспільних відносин 

до найважливіших (відповідно до ст. 92 Конституції України. – Прим. авт.), 

зумовлює в подальшому обрання конкретної форми нормативно-правового 

акта, яким закріплюють норми права, націлені на регламентацію вказаних 

суспільних відносин, покладено на самих суб’єктів правотворчості, особливо 

суб’єктів законотворчості, які мають виявити найважливіші суспільні 

відносини, виробити моделі їх правового впорядкування, закріпивши їх шляхом 

розробки і прийняття нормативно-правових актів, які мають форму закону. 

Сучасна практика законодавчої діяльності в Україні доводить той факт, що 

однією з причин порушення форми закріплення законодавчого акту є певною 

мірою применшення його ролі і значення в сучасних умовах розвитку 

суспільства. Це відображається на надмірній кількості прийнятих законодавчих 

актів, їх не завжди належній ефективності тощо. А це в свою чергу зумовлює 

суттєве зростання кількості юридичних колізій, неефективності їх 

регламентуючого впливу на суспільні відносини [461, с. 12]; надмірну 

змінюваність положень законів [220, с. 99] тощо.  

Окремо варто зазначити і про причини, які призводять до виникнення 

помилок у змістовно-структурній будові законодавчих актів в Україні. Серед 

причин виникнення таких помилок окрім тих, що були висловлені вище, варто 

відзначити порушення вимог доцільності й своєчасності законодавчих актів, 

поспішність у їх підготовці, а також порушення вимог їх стабільності. 

Відсутність модельного підходу до структуризації законодавчих актів, правова 

невизначеність вимог до структури законодавчих актів так само визначають 

неусталеність їх структурної будови.  

До складу організаційно-технічних причин виникнення помилок у 

використанні законодавчої техніки слід також віднести і складну політичну 

ситуацію, яка склалась в сфері законодавчої діяльності. Слід погодитись із 

вітчизняними вченими в тому, що сучасний етап розбудови політичної системи 

в Україні, що супроводжується посиленням боротьби між політичними елітами, 
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поглибленням кризових процесів, результатом чого стала значна активізація 

правотворчої роботи, що ініціюється тими або іншими представниками 

політичних сил. Це супроводжується свідомим бажанням окремих суб’єктів 

політичної системи, народними депутатами України, керівниками громадських 

організацій та їх об’єднаннями продемонструвати свою «активність» у розробці 

законопроектів, їх поданні, підготовці альтернативних проектів, блокуванні 

тих, які знаходяться на стадії розгляду і обговорення, недопущенні їх 

прийняття, підписання посадовими особами тощо [111, с. 402]. На фоні 

посилення політичної конфронтації в сфері законодавчої діяльності питання 

юридико-технічної якості законодавчих актів набувають другорядного 

характеру, досить часто нівелюються вимоги законодавчої техніки, подекуди 

правила, прийоми, способи та засоби законодавчої техніки стають об’єктом 

зловживання зі сторони учасників законодавчої діяльності, що призводить до 

так званої законодавчої інфляції, прагнення унормувати всі сфери суспільного 

життя [285, с. 146], прихованої або кулуарної законотворчості [54, с. 212]. 

Окремою причиною виникнення помилок у використанні законодавчої 

техніки слід назвати посилення зловживань в сфері законотворчості [106, 

с. 152]. Законність та професіоналізм здійснення законодавчої діяльності 

насамперед виявляється у неухильному дотриманні встановлених законодавчих 

повноважень, їх здійснення виключно тими суб’єктами, що мають необхідний 

рівень освіченості, досвід роботи, моральні та ділові якості. Однак, законодавча 

діяльність в Україні свідчить про поширення практики зловживань в сфері 

законотворчості, що призводить до виникнення помилок у використанні 

законодавчої техніки. Прикладами такого зловживання може бути підготовка 

положень законодавчих актів на стадії їх проектування, які мають колізійний 

характер, або допускають прогалини в праві, або невиправдано надмірно 

«зарегульовують» суспільні відносини. В результаті законодавство України має 

високий рівень колізійності, пробільності, а окремі сфери суспільних відносин є 

надмірно зарегульованими. Вказана практика роботи учасників законодавчої 

діяльності призводить до можливості правового вирішення різноманітних 
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конкретних життєвих ситуацій, які стали об’єктом впливу колізійних норм 

права, або норм, що встановлюють прогалини правового регулювання чи 

надмірно зарегульовують суспільні відносини, в межах правозастосовної 

діяльності, в тому числі застосовуючи різноманітні засоби лобіювання інтересів 

тих або інших суб’єктів, з метою реалізації їх інтересів. Нам доволі складно 

навести приклад такого зловживання правилами, прийомами, способами і 

засобами законодавчої техніки, оскільки факт такого зловживання не доведено 

у встановленому законом порядку, однак враховуючи рівень колізійності, 

пробільності норм права в Україні, стан правової зарегульованості окремих 

сфер суспільних відносин (наприклад, сфери господарської діяльності), можемо 

припустити, що рівень зловживання правилами, прийомами, способами та 

засобами законодавчої техніки в Україні є досить високим.  

Так само слід звернути увагу і на практику так званого абстрактного 

формулювання правових положень, що призводить до невизначеності їх 

подальшої реалізації. Слід підтримати думку Т. О. Дідича, що цей засіб 

переважно використовується різноманітними політичними силами в Україні, 

які формально на правовому рівні закріпили положення, що стосуються тих або 

інших політичних рішень, однак перспективи реалізації цих положень є 

мінімальними [111, с. 403], однак він являє собою окрему причину виникнення 

помилок у використанні законодавчої техніки (правила повноти, чіткості та 

лаконічності формулювання правових приписів), що фактично свідчить про 

порушення такої властивості права як його формальна визначеність. На нашу 

думку, вказане слід віднести в цілому до причин виникнення помилок у 

використанні законодавчої техніки, оскільки саме умисел на викладення змісту 

норм права так, щоб породжувати невизначеність і незрозумілість у суб’єктів 

права, в тому числі і за допомогою використання абстрактних багатозначних 

слів, складних правових конструкцій, перевантаження змісту правотворчого 

акта спеціальними термінами, невиправданого використання бланкетного та 

відсильного способів викладення норм права в актах правотворчості тощо, є 
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фактично організаційно-технічною причиною виникнення помилок у 

використанні законодавчої техніки.  

Характеристику причин виникнення помилок у використанні законодавчої 

техніки можливо було б продовжувати, оскільки їх поява визначена як 

формально-юридичними факторами, так і організаційно-технічними, які в свою 

чергу можуть бути як об’єктивно, так і суб’єктивно зумовленими. Особливо це 

характерно для вітчизняної практики законодавчої діяльності, яка проходить 

етап становлення, вдосконалення, супроводжується змінами, що відбуваються в 

середині суспільства, в межах поточних міжнародних інтеграційних 

соціополітичних процесів, під впливом різноманітних факторів 

соціокультурного характеру. Однак, з урахуванням формального обмеження 

обсягу дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, 

вважаємо за доцільне взяти за основу встановлені та узагальнені нами причини 

виникнення помилок у використанні законодавчої техніки для подальшого 

дослідження питань усунення та попередження виникнення помилок у 

використанні законодавчої техніки в сучасній Україні.  

 

 

3.2 Усунення та попередження помилок у використанні законодавчої 

техніки в сучасній Україні 

 

Враховуючи проведений нами аналіз причин виникнення помилок у 

використанні законодавчої техніки, що було здійснено в попередньому 

підрозділі дисертації, а також беручи за основу представлений нами аналіз 

історико-методологічних, категоріальних та класифікаційних аспектів помилок 

у використанні законодавчої техніки, відзначаючи їх принципове значення для 

практики законодавчої діяльності та юридико-технічної якості законодавчих 

актів, вважаємо що логічним продовження їх дослідження стане виокремлення 

та аналіз шляхів їх усунення та попередження. Такий вектор дослідження 

відображатиме практичне значення самого дослідження, а також дозволить 
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виокремити комплекс науково обґрунтованих шляхів усунення існуючих 

помилок у використанні законодавчої техніки в сучасній практиці законодавчої 

діяльності в Україні, а також не допустити їх виникнення в майбутньому. В 

юридичній літературі справедливо зазначається вченими про те, що наукові 

дослідження недоліків законотворчості та недоліків у використанні 

законодавчої техніки здійснюється в цілому з метою їх критичного аналізу та 

подальшого наукового обґрунтування шляхів їх усунення і попередження в 

майбутньому. В цьому плані варто погодитись з думкою М. Л. Давидової про 

те, що практичне значення усунення помилок у використанні юридичної 

техніки, його роль у вдосконалення законодавства зумовлює посилення 

наукової уваги до його вивчення, особливо в аспекті удосконалення шляхів їх 

усунення. Логіка розвитку наукового пізнання передбачає підвищений інтерес 

дослідників до найбільш важливих та найменш досліджених об’єктів, до складу 

яких відноситься і юридична техніка та проблеми існуючих недоліків її 

застосування, оскільки вказані питання протягом багатьох років були обмежені 

питаннями правотворчості і лише в останні роки виступили об’єктами 

самостійного наукового пошуку [90, с. 4]. Практична значимість дослідження 

питань усунення та попередження помилок у використанні законодавчої 

техніки вченими пов’язується також і з потенційною можливістю обґрунтувати 

пріоритетні напрями модернізації законодавчої техніки, забезпечити 

функціонування механізму виявлення та адекватного відображення 

об’єктивних потреб змін правового регулювання [275, с. 106]; необхідністю 

протидії шкідливому впливу особливостей сучасного правоутворення на 

юридично-технічну якість законодавства (політизація законодавчої діяльності, 

відсутність концептуальності у розвитку законодавства тощо), що 

ускладнюється непослідовністю розвитку права, його якісною недосконалістю, 

недостатньою ефективністю дії права [111, с. 396] передбачення, моделювання 

та удосконалення утворення права [182, с. 8] винайти шляхи його поліпшення 

[176, с. 17; 463, с. 6]. 
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Таким чином, актуальність наукового дослідження теоретико-правових 

аспектів усунення та попередження помилок у використанні законодавчої 

техніки в сучасній Україні в цілому не викликає сумнівів, оскільки стосується 

як поліпшення процедур законодавчої діяльності, так і подолання та протидії 

подальшому виникненню помилок, які стосуються форми, структури, змісту та 

реквізитів законодавчого акту. З огляду на це вважаємо за доцільне поставити 

наступні завдання:  

 здійснити аналіз наукових поглядів на питання усунення та 

попередження помилок у використанні законодавчої техніки; 

 узагальнити та охарактеризувати зміст шляхів усунення помилок у 

використанні законодавчої техніки в сучасній Україні, визначити комплекс 

заходів їх попередження. 

Помилки у використанні законодавчої техніки є результатом недотримання 

(порушення) її вимог при підготовці та прийнятті законодавчого акта, що 

виявляється як у процедурах здійснення законодавчої діяльності, так і самих 

законодавчих актах, зокрема у формі його виразу, структурі, змісту та/або 

закріплених реквізитах. Відповідно, для попередження таких помилок слід 

чітко дотримуватися логічних, мовних, процедурних та інших вимог 

законодавчої техніки при підготовці та прийнятті законодавчого акта, 

проводити юридичну (правову) експертизу його проекту. Все це визначає 

можливість, а також наукову та практичну доцільність вироблення і 

застосування комплексу шляхів, котрі спроможні усунути та попередити в 

подальшому виникнення помилок у використанні законодавчої техніки. 

Питання шляхів усунення та попередження помилок у використанні 

законодавчої техніки знайшли свою розробку в працях як вітчизняних, так і 

зарубіжних вчених, хоча переважна більшість з них має епізодичний характер, 

відображають авторську позицію в питанні удосконалення юридико-технічного 

забезпечення законодавчої діяльності, в цілому вони не є узгодженими між 

собою. Так, усунення та попередження помилок у використанні законодавчої 

техніки вченими характеризується як особливий комплекс запобіжників 
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порушення правил прийомів, способів та засобів законодавчої техніки (правова 

експертиза, модельні законодавчі акти, стандартизація форми та структури 

законодавчих актів тощо) [467, с. 9]; посилення якості юридико-технічної 

формалізації нормативно-правових актів [9, с. 286; 28, с. 3]. 

Досить поширеними є рекомендації вчених щодо удосконалення процедур 

законодавчої діяльності, як основи протидії порушенням правил, прийомів, 

способів та засобів законодавчої техніки [229, с. 20]; розширення переліку 

процедур, через які має пройти законопроект та удосконалення змісту процедур 

законодавчої діяльності, недопущення їх зведення до виключно формального 

наповнення [45, с. 78; 109, с. 367]; посилення координації між суб’єктами 

законодавчої діяльності особливо в межах законопроектної та законодавчої 

стадій [114, с. 11; 350, с. 163-164] тощо. На переконання О. Ф. Скакун, 

способами попередження прогалин юридичної техніки в законодавстві є їх 

усунення і подолання. Усунення відбувається через нормотворчу діяльність 

шляхом внесення змін і доповнень у закони, видання нових, досконаліших 

юридичних актів чи створення юридичного прецеденту, або укладання 

нормативного договору. В свою чергу подолання здійснюється в процесі 

правозастосовної діяльності за допомогою аналогії закону й аналогії права, а 

також субсидіарного застосування права. [425, с. 428]. Вказаний підхід є досить 

цікавим та актуальним для сучасної практики законодавчої діяльності в 

Україні, однак має досить однобічний характер, оскільки усунення помилок у 

використанні законодавчої техніки визначається частиною категорії 

«попередження», що є хибним зі сторони етимологічного розуміння вказаного 

слова як форм, методів недопущення виникнення або повторення чого-небудь 

[51, с. 762]. Хоча в плані конкретних пропозицій, що висловлені вченою, то тут 

варто її підтримати та наголосити на важливості нормотворчої та 

правозастосовної діяльності на шляху до усунення зазначених помилок. 

Т. В. Шевченко пропонує в якості способу усунення помилок у використанні 

законодавчої техніки використовувати так зване субсидіарне застосування 

положень законодавчих актів, що містять такі недоліки. Її змістом є 
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застосуванням до конкретних відносин нормативного припису, який регулює 

подібні за суттєвими ознаками відносини в суміжних, споріднених галузях. При 

цьому запозичення можливе тільки з галузей, що мають подібність у засобі 

правового регулювання [486,  с. 25]. 

Відзначаючи досить розпорошений непослідовний характер наукових 

підходів до обґрунтування шляхів усунення та попередження помилок у 

використанні законодавчої техніки, а подекуди і взагалі відсутність таких 

поглядів вчених, незважаючи на досить ґрунтовний аналіз виявлених помилок у 

чинному законодавстві України [29; 38; 39; 84; 204; 252; 360], на нашу думку, 

важливою складовою будь-якого наукового дослідження є комплекс 

практичних пропозицій і рекомендацій, які стосувалися б виправлення 

існуючих недоліків державно-правових явищ або підвищення рівня їх 

функціонування. Тематика нашого дисертаційного дослідження не є 

виключенням та потребує приділення уваги питанням усунення та 

попередження помилок у використанні законодавчої техніки в сучасній 

Україні. Враховуючи проведений нами аналіз поглядів вчених на питання 

усунення та попередження посилок у використанні законодавчої техніки, а 

також широкий спектр існуючих помилок у використанні законодавчої техніки, 

що допущені або допускаються в сучасній законодавчій практиці України та 

законодавчих актах, які розкрито нами в межах виокремлених різновидів, 

вважаємо за доцільне насамперед узагальнити та в подальшому 

охарактеризувати зміст шляхів усунення помилок у використанні законодавчої 

техніки в сучасній Україні. Вказані шляхи усунення і попередження помилок у 

використанні законодавчої техніки в сучасній Україні можливо узагальнити в 

межах наступних напрямів.  

1. Ідеолого-концептуальний напрям, який включає в себе комплекс 

шляхів усунення та попередження помилок у використанні законодавчої 

техніки, які стосуються формування науково обґрунтованих концептуальних 

підходів до визначення розвитку законодавства в цілому та окремих його 

галузей, а також механізмів формалізації правових норм у відповідних 
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галузевих законодавчих актах, націлених на недопущення юридико-технічних 

помилок та підвищення юридично-технічного рівня законодавчої діяльності та 

законодавчих актів. Т. О. Дідич в межах дослідження теоретико-

методологічних засад правоутворення безпосередньо звертає увагу на те, що 

серед комплексу шляхів удосконалення правоутворення в Україні варто 

виокремити «формування та реалізацію системи ідеолого-концептуальних засад 

утворення права, які, як правило, залежать від наявності або відсутності 

офіційної ідеології держави, положень правової, в тому числі й правотворчої 

політики держави, програм розвитку тих або інших сфер життєдіяльності 

суспільства тощо. Це потребує: а) закріплення та реалізації засад рівності 

суб’єктів у правах і свободах; б) забезпечення та відображення у змісті норм 

права ідей справедливості як віддзеркалення пануючих у суспільстві уявлень 

про добро і зло, правду, справедливість і несправедливість; в) наявність єдиної 

правової, в тому числі правотворчої політики держави; г) забезпеченість 

розвитку законодавства науково обґрунтованими концептуальними основами, 

що мають обов’язковий характер для суб’єктів правоутворення тощо» [111, 

с. 414-415]. В юридичній літературі безпосередньо такий напрям усунення 

помилок у використанні законодавчої техніки не виокремлюється, водночас 

наголошується на важливості та принциповості питань наукового дослідження 

проблематики законодавчої техніки, посилення ролі ідеологічних факторів у 

законодавчій діяльності. Вченими підкреслюється доцільність запровадження 

так званого «компромісно-орієнтаційного напряму» законодавчої діяльності 

[30, с. 100], недопущення порушень засад демократизму як в процесі 

законодавчої діяльності, так і у змісті законодавчих актів [327, с. 536], 

забезпечення узгодженості інтересів всередині суспільства [244, с. 8; 309, с. 29], 

націленість на досягнення правопорядку та законності в суспільстві [351, 

с. 199]. Вказаний напрям усунення та попередження помилок у використанні 

законодавчої техніки включає в себе наступні шляхи: активізація проведення 

теоретико-правових досліджень помилок у використанні законодавчої техніки, 

вироблення шляхів їх усунення та попередження, визнанням теоретико-
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правових аспектів помилок у використанні законодавчої техніки в якості 

самостійного напряму наукових юридичних досліджень; посилення 

взаємозв’язку теоретико-правових та галузевих досліджень помилок у 

використанні законодавчої техніки; визначення та правове закріпленням 

проблем помилок у використанні законодавчої техніки та шляхів їх усунення і 

попередження як пріоритетного напряму наукових юридичних досліджень в 

Україні. 

Окрім того, вважаємо за доцільне активізувати та посилити 

фундаментальні наукові дослідження помилок у використанні законодавчої 

техніки та шляхів їх усунення і попередження, що націлені на забезпечення 

законодавчої діяльності та юридико-технічної якості законодавчих актів. Також 

важливо забезпечити доктринальне узагальнення помилок у використанні 

законодавчої техніки, провести їх типологізацію, що становитиме 

методологічну основу для вироблення рекомендацій щодо їх усунення та 

попередження. 

2.  Формально-юридичний напрям, який складається з комплексу шляхів 

усунення та попередження помилок у використанні законодавчої техніки, які 

стосуються нормативно-правового забезпечення законодавчої діяльності та 

законодавчих актів, а також механізмів формалізації правових норм, націлених 

на недопущення юридико-технічних помилок та підвищення їх юридично-

технічного рівня. В основі вказаного напряму усунення та попередження 

помилок у використанні законодавчої техніки знаходиться ідея посилення 

правової формалізації кола правил, прийомів, способів та засобів законодавчої 

техніки, а також методик їх використання в процесі розробки та розгляду 

проектів законодавчих актів. На нашу думку, вказаний напрям усунення 

помилок у використанні законодавчої техніки включає в себе: 

а) взаємоузгодження повноважень суб’єктів законодавчої діяльності та 

учасників законодавчої діяльності, особливо це актуально в плані координації 

їх діяльності, недопущення конфлікту публічних повноважень, прогалин у їх 

правовому закріпленні, дублювання, а також забезпечення повноти їх 



    201 

 

 

правового закріплення; б) стандартизацію форм і структури законодавчих актів; 

в) формалізацію процесу та процедур законодавчої діяльності, закріплення 

відповідальності за їх порушення; г) правове закріплення вимог та 

вдосконалення практики використання законодавчої техніки, з метою 

забезпечити належний рівень процедур здійснення законодавчої діяльності та 

юридико-технічної формалізації законодавчих актів; д) на законодавчому рівні 

визначити умови та порядок координації законодавчої діяльності України та 

міжнародної правотворчості на предмет забезпечення відповідності 

законодавства України нормам міжнародного права та гармонізації з правом 

Європейського Союзу; є) активізувати роботу Конституційного Суду України, 

що стосується офіційне тлумачення положень законодавства, якими закріплено 

законодавчі повноваження, процес та процедури здійснення законодавчої 

діяльності з метою єдиного розуміння їх змісту та сутності тощо. 

Також, ще одною проблемою законодавчої діяльності, що призводить до 

виникнення помилок у використанні законодавчої техніки є невиправдане 

скорочення термінів підготовки законодавчих актів, особливо скорочення 

термінів проведення правових експертиз. Це фактично створює ризик 

часткового обмеження доступу фахівців до участі в законодавчій діяльності 

[288, с. 18-19]. В свою чергу Л. В. Половова наголошує на тому, що поява 

техніко-юридичних вад законодавства викликана насамперед відсутністю 

належного рівня професійної компетенції парламентаріїв [342, с. 401]. З огляду 

на це, вказана причина має бути усунена і це вимагає поглиблення знань і умінь 

відповідних осіб в галузі юридичної техніки, підвищення рівня правової 

культури і правосвідомості, зміцнення правових цінностей та ідеалів у суб’єктів 

законотворчості. Так само і Т. А. Васильєва у своєму посібнику «Як написати 

закон» наголошує на посиленні використання функціонального потенціалу 

процесу законодавчої діяльності та недопущення його порушення, що є 

основою юридико-технічної якості законодавчих актів. Підбиваючи підсумки 

проведеному дослідженню також пропонує, що до завершальної стадії 

розробки законопроекту доцільно включити ще одну стадію – перевірку 
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розробниками тексту законопроекту на відповідність юридико-технічним 

вимогам. Відповідно до ст. 103 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 

України» зареєстрований та включений до порядку денного сесії законопроект 

при підготовці до першого читання в обов’язковому порядку направляється для 

проведення наукової експертизи, а при підготовці до всіх наступних читань — 

для проведення юридичної експертизи та редакційного опрацювання до 

відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради. Остаточна 

юридична експертиза і редакційне опрацювання здійснюються після прийняття 

акта Верховною Радою в цілому. Висновки, підготовлені за результатами 

експертизи, направляються головному комітету для врахування при розгляді 

законопроекту та прийняття рішення щодо подальшої роботи над ним [163]. 

Слід повністю підтримати ідею запровадження додаткових стадій законодавчої 

діяльності, зокрема на етапі законопроектування, що стосується посилення 

експертного забезпечення законодавчої діяльності. Нині порядок проведення 

правової експертизи проектів нормативно-правових актів визначається 

Методичними рекомендаціями щодо проведення правової експертизи проектів 

нормативно-правових актів (схвалені постановою колегії Міністерства юстиції 

України від 21 листопада 2000 р. № 41) [281]. Згідно з цими Методичними 

рекомендаціями правова експертиза законопроекту передбачає його 

концептуальну, системно-юридичну та юридико-технічну оцінку. 

Концептуальна оцінка проекту – це визначення сфери суспільних відносин, які 

він має регулювати, і відповідної галузі права, до якої він належить, а також 

предмета і методу регулювання конкретного фрагмента цих відносин і засобів 

впливу на поведінку їх учасників. Системно-юридична оцінка це встановлення 

всіх змістовних зв’язків проекту з чинними нормативно-правовими актами всіх 

рівнів, виявлення можливих суперечностей та неузгодженостей. Здійснення 

юридико-технічної оцінки проекту має на меті визначення ступеня його 

відповідності усталеним правилам нормотворення [409, с. 193-195]. 

Важливим елементом формально-юридичного напряму удосконалення 

шляхів усунення помилок у використанні законодавчої техніки безумовно є 
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підготовка відповідних проектів нормативно-правових актів щодо внесення 

змін до чинного законодавства та їх прийняття. Як приклад можна навести 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо захисту населення від інфекційних хвороб)» від 31.05.2011 р. 

№ 8583 [366]. Відповідно до Пояснювальної записки до вказаного Проекту 

Закону України [355] його метою є, в тому числі, виправити техніко-юридичну 

помилку – логічну суперечність між положеннями ст. 53 Конституції України 

[219], що гарантує право кожного на освіту, та положенням ст. 15 Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. 

№ 1645-ІІІ (з наступними змінами) [146], в якому зазначено, що дітям, які не 

отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування 

дитячих закладів не дозволяється. По суті, положення ст. 15 Закону України 

«Про захист населення від інфекційних хвороб» позбавило певну категорію 

дітей права відвідувати навчальні заклади. Оскільки законодавство не 

передбачає іншого механізму отримання дошкільної або середньої освіти такою 

категорією дітей, то питання як саме діти, що не мають профілактичних 

щеплень, можуть реалізувати своє гарантоване державою конституційне право 

на освіту залишається відкритим [366]. Водночас у висновку Головного 

науково-експертного управління щодо законопроекту зазначено, що 

формулювання «у разі неблагополучної епідеміологічної ситуації відсутність 

обов’язкових профілактичних щеплень за віком тягне за собою тимчасову 

відмову у прийнятті дитини до відповідного закладу та/або його відвідуванні» є 

невдалим. Законопроект не розкриває низку пов’язаних із цим приписом 

важливих моментів, зокрема, ким приймається вищезазначене рішення та 

термін, впродовж якого дитина не має права відвідувати дитячий заклад тощо 

[57].  

Наведений приклад ілюструє ще одну важливу проблему – визначення 

предмета правового регулювання законодавчого акта. Положення ст. 15 Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб» [146] виходить за межі 

предмета правового регулювання даного законодавчого акта. Згідно з вимогами 
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законодавчої техніки законодавчий акт повинен відповідати за обсягом 

правової регламентації суспільних відносин визначеному в ньому предмету 

правового регулювання та не містити положень, що виходять за межі 

визначеної ним предметної сфери. Предметом правового регулювання Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб» є сфера здоров’я, а 

саме діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, спрямована на запобігання виникненню і 

поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів 

та епідемій. Отже, питання забезпечення високого техніко-юридичного рівня 

законодавчих актів, попередження, виявлення та виправлення техніко-

юридичних помилок, а отже, і удосконалення законодавчої техніки є досить 

актуальними. Зокрема, М. О. Власенко підкреслює, що ефективність правового 

регулювання залежить від зведення дефектів права до мінімуму. Право повинне 

прагнути до досконалості, тобто до несуперечності юридичних норм, 

оптимальної повноти правового регулювання суспільних відносин, структурної 

організованості тощо [61, с. 22]. Окрім законотворчого порядку усунення 

помилок у використанні законодавчої техніки важливим є і прийняття Закону 

України «Про нормативно-правові акти», в якому мають бути закріплені 

положення про поняття, класифікацію, порядок складання та уповноважених 

осіб чи органів та, основне, вимоги законодавчої техніки, якими має керуватись 

законодавець. Історія підготовки та розгляду проектів Закону України «Про 

нормативно-правові акти» [382; 383; 384; 385; 386; 387] доводить, що його 

ухвалення більше знаходиться в політичній площині, ніж в юридичній. 

Водночас, вказані проекти хоч і містять окремі положення, якими 

закріплюються вимоги законодавчої техніки, однак вони мають загальний 

характер, не завжди всебічно їх закріплюють, майже не регламентують 

механізм їх використання. На нашу думку, важливо при подальшій підготовці 

вказаного законодавчого акту регламентувати:  

 правила нормотворення: загальні вимоги, логіка та структура 

нормативно-правових актів, особливості, реквізити, структурні елементи; 
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 вимоги до нормотворчої діяльності, що має бути деталізовано на всіх 

її рівнях та етапах, а саме: планування законодавчої діяльності, аналіз 

регулятивного впливу проекту нормативного правового акта, проведення 

правової та іншої наукової експертизи проекту нормативного правового акта, 

узгодження проекту нормативного правового акта, організація громадського 

обговорення, внесення проекту нормативного правового акта суб’єкту, що 

володіє правом прийняття нормативного правового акта тощо. 

Також, доцільним вважаємо підготовку і прийняття Закону України «Про 

відповідальність посадових осіб, органів та установ за недотримання процедури 

та правил складання нормативно-правових актів», в якому б йшлося про 

процедуру відшкодування, способи та види відшкодування шкоди завданої 

недотриманням правил та вимог законодавчої техніки та види відповідальності 

винних осіб. У своїй магістерській роботі ми в цілому зазначали про те, що 

потрібно чітко на рівні законів закріпити підстави і порядок відшкодування 

завданої особі шкоди внаслідок застосування законів, які не відповідають 

Конституції України. Це в тому числі стосується також усунення помилок у 

використанні законодавчої техніки. Окрім того, необхідним є моніторинг та 

ревізія чинного законодавства на наявність помилок, допущених на процесі 

його створення, внаслідок порушення правил законодавчої техніки [297, с. 88]. 

3. Процесуальний напрям, який складається з комплексу шляхів 

усунення та попередження помилок у використанні законодавчої техніки, які 

стосуються процесуального забезпечення законодавчої діяльності, а також 

механізмів формалізації правових норм, націлених на удосконалення процесу 

використання правил, прийомів, способів та засобів законодавчої техніки, що 

дозволить максимально реалізувати юридико-технічне призначення 

законодавчої техніки, забезпечити неухильну відповідність як процедур 

законодавчої діяльності, так і законодавчих актів вимогам законодавчої 

техніки. На переконання В. М. Косовича, важливим елементом удосконалення 

нормотворчого процесу в Україні є удосконалення саме його процедурного 

наповнення, що включає в себе розширення практики планування нормотворчої 



    206 

 

 

діяльності, що має бути на законодавчому рівні закріплена як обов’язкова 

стадія нормотворчого процесу; здійснення правового моніторингу ефективності 

законодавчих актів; законодавче закріплення обов’язку здійснити розробку 

концепції нового законодавчого акта; проведення експертизи проектів 

законодавчих актів тощо [228, с. 398-400]. 

В юридичній літературі також наголошується вченими і на тому, що в 

плані удосконалення процедур здійснення законодавчої діяльності важливо 

посилити узгодженість планів законопроектних робіт; забезпечити 

проходження процесу підготовки закону відповідно до визначених та науково 

обґрунтованих стадій законопроектування [457, с. 10; 432, с. 51-52; 446, с. 252]; 

посилити подальшу оптимізацію процесу утворення права, а саме: забезпечити 

своєчасність та оперативність творення права, його відповідність динаміці 

суспільних відносин, змінюваності факторів утворення права, об’єктивній 

необхідності правоутворення [111, с. 417; 253, с. 70]; не допускати 

невиправданого скорочення процедур підготовки та розгляду законопроектів 

[284, с. 14]; протидіяти практиці формального здійснення експертиз 

законопроектів [286, с. 9-10]; нормативно закріпити процедури лобістського 

впливу на законодавчу діяльність [304, с. 140] тощо. 

4. Організаційний напрям, який включає в себе комплекс шляхів 

усунення та попередження помилок у використанні законодавчої техніки, які 

стосуються забезпечення здійснення законодавчої діяльності, а також 

механізмів формалізації правових норм, націлених на недопущення юридико-

технічних помилок і підвищення юридично-технічного рівня законодавчої 

діяльності та законодавчих актів. Змістом організаційного підходу є створення 

належних матеріально-технічних умов здійснення законодавчої діяльності, 

особливо на стадії законопроектування, формування професійного кадрового 

складу суб’єктів законодавчої діяльності та її забезпечення, ефективне 

здійснення моніторингу процедур законодавчої діяльності та актів 

законодавства на предмет виявлення помилок у використанні законодавчої 

техніки, підготовка необхідних методичних матеріалів, які повинні посилити 
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якість використання правил, прийомів, способів та засобів законодавчої 

техніки. Так, однією з причини появи помилок вченими називається низький 

рівень професіоналізму фахівців, які готують закони, оскільки переважно ці 

законодавчі акти розробляють економісти, технарі, медики та інші фахівці, 

окрім юристів [288, с. 20–21]. Така ситуація актуальна і для вітчизняної 

системи підготовки законодавчих актів. Ми не применшуємо значення участі 

інших фахівців у законодавчій діяльності, вони повинні брати участь у їх 

підготовці, особливо на рівні експертних оцінок, водночас юридико-технічне 

формулювання законодавчих положень потребує участі фахівців-правників, 

особливо тих правників, хто має підготовку в сфері законодавчої діяльності та 

відповідний досвід роботи. Сьогодні наукова спільнота України та ближнього 

зарубіжжя активно обговорює важливість правового моніторингу для успішної 

правотворчої роботи. Однак у юридичній практиці нашої держави правовий 

моніторинг реальне втілення поки що не отримав. Тематика правового 

моніторингу в Україні є достатньо новою та не апробованою [305, с. 23], хоча 

існуючі варіанти проектів Закону України «Про нормативно-правові акти» 

взагалі не регламентують питання правового моніторингу як важливої стадії 

нормотворчого процесу [234, с. 39]. 

Вважаємо, що ще одним важливим способом виявлення техніко-

юридичних помилок в сучасних умовах юридико-технічного забезпечення 

законодавчої діяльності є ревізія відповідного нормативно-правового матеріалу. 

Її змістом є діяльність уповноважених суб’єктів з перегляду нормативно-

правових актів, що відповідають певній ознаці (сфера правового регулювання, 

державний орган, що прийняв акти, певний період часу за який були прийняті 

акти тощо) з метою виявлення недоліків та їх виправлення. Водночас, 

незважаючи на те, що сам термін «ревізія законодавства» досить часто 

використовується як науковцями, так і практиками, зміст даного поняття у 

юридичній науці є практично недослідженим, відсутнє однозначне його 

розуміння. Так, на думку О. І. Ющика, ревізією законодавства слід називати 

вид упорядкування законодавства за критерієм чинності, на відміну від інших 
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його видів, зокрема систематизації [210, с. 66]. За словами І. М. Сенякіна, 

необхідність ревізії законодавства вбачається у тому, щоб в офіційному 

порядку визнати такими, що втратили чинність і є зміненими ті акти, сфера дії 

яких перекрита новим законодавством. Розчистка нормативного масиву і 

складання переліків застарілих, нечинних правових актів – основне завдання 

ревізії [421, с. 7]. В плані організаційних засобів усунення помилок у 

використанні законодавчої техніки, то до них варто також віднести уніфікацію 

вимог законодавчої техніки в частині правил визначення форми та структури 

законодавчого акту, єдиної термінології, мови та реквізитів законодавчих актів. 

В свою чергу це забезпечить стандартизований характер самих законодавчих 

актів, відповідно спростить порядок користування ними, сприятиме 

однозначному розумінню їх положень та правильності їх застосування.  

Важливо мінімізувати вплив різноманітних суб’єктивних факторів на 

процес здійснення підготовки законопроектів та їх розгляд у парламенті 

(політичного, економічного, культурного характеру), що створює загрозу 

прийняття таких положень законодавства, що не відповідають об’єктивній 

необхідності зміни правового регулювання. Також доцільно посилити науково-

експертне забезпечення законодавчої діяльності, сприяти участі у підготовці 

законопроектів учених найширшого кола спеціальностей: юристів, соціологів, 

істориків, економістів, лінгвістів тощо. Слід окремо відзначити доцільність 

підготовки та затвердження єдиних теоретико-методологічних засад 

законопроектування і їх варто закріпити у вигляді Інструкції з підготовки 

законопроектів та законопроектної документації, яку затвердити відповідним 

Наказом Міністерства юстиції України.  

Важливою складовою організаційного напряму усунення помилок у 

використанні законодавчої техніки є посилення кадрового забезпечення 

законодавчої діяльності, що має супроводжуватись, на нашу думку, 

включанням в навчальний процес закладів вищої освіти України юридичного 

профілю або в навчальний процес їх юридичних факультетів таких навчальних 

дисциплін як «Закони та законотворчий процес в Україні», «Практика 
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сучасного нормо проектування в Україні», «Наукові та практичні засади 

законодавчої техніки»), а також забезпечити періодичне підвищення 

кваліфікації фахівців в сфері законодавчої діяльності в межах відповідної 

мережі закладів освіти, які забезпечують перепідготовку та підвищення 

кваліфікації фахівців.  

В організаційному плані важливим також є посилення взаємодії між 

суб’єктами законодавчої діяльності та органами державної влади, місцевого 

самоврядування, представниками громадських об’єднань та науковими та 

освітніми закладами в сфері підготовки законопроектів та законопроектної 

документації, проведення наукових експертиз законопроектів тощо. 

В плані науково-методичного забезпечення законодавчої діяльності 

важливо здійснити підготовку та правове затвердження словника юридичних 

термінів, що сприятиме не лише їх єдиному розумінню, але і вживанню у змісті 

майбутніх законодавчих актів єдиного законодавчого термінологічного 

апарату. Окрім того, доцільно посилити використання електронної системи 

оформлення законодавчих актів та їх моніторингу з метою його систематизації, 

виявлення та усунення помилок законодавчої техніки.  

Враховуючи викоремлені нами напрями та шляхи усунення помилок у 

використанні законодавчої техніки, окремо варто звернути увагу і на 

рекомендації, які стосуються попередження виникнення таких помилок. На 

нашу думку, усунення помилок ще не зможе забезпечити досягнення мети – 

подолання юридико-технічних недоліків законодавчих актів. Важливо і в 

подальшій законодавчій роботі вживати комплекс засобів попередження 

помилок у використанні законодавчої техніки. До таких засобів варто віднести 

наступні:  

1) зміст вимог законодавчої техніки повинен відповідати рівню розвитку 

суспільства, правової системи держави, принципам права та ін.; 

2) важливо неухильно дотримуватися правил логіки при створенні і 

систематизації законів (визначеності, послідовності, несуперечливості 

закріплення норм права у законах та ін.); дотримуватися принципу 
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пропорційності, у використанні дозволів, заборон та зобов’язань при 

закріпленні норм права в положеннях законодавчих актів; 

3) при закріпленні норм права в законах потрібно визначити: суб’єкт, 

об’єкт, зміст та умови виникнення, зміни та припинення правовідносин, 

відповідальність за порушення норм права, механізми реалізації закону; 

4) доцільно звести до мінімуму прогалини у регулюванні суспільних 

відносин в законах, що потребує поширення практики створення юридичних 

конструкцій, використання спеціальних норм права (норм-цілей, норм-

принципів тощо), застосування модельних правових положень та ін.; 

5) необхідно створювати оптимально конкретизовані юридичні 

конструкції норм права, забезпечуючи повноту правового регулювання та не 

допускати надмірної зарегульованості суспільних відносин; 

6) важливо не допускати створення занадто формалізованих структур 

норм права, які б характеризувалися штучною складністю і суперечили б 

принципам доступності та зрозумілості положень законів; 

7) норми законів, які створюються, повинні чітко відображати 

найсуттєвіші характеристики суспільних відносин, які потребують 

законодавчого врегулювання; 

8) важливо не допускати виникнення колізій в положеннях 

законодавства, забезпечити узгодження норми внутрішньодержавного та 

міжнародного права, положень законів та підзаконних нормативно-правових 

актів тощо; 

9) доцільно уникати подвійного правового регулювання, у тому числі не 

припускати включення недоцільних відтворень норм Конституції України у 

законах; 

10) важливо законодавчо закріпити механізми реалізації положень закону, 

особливо в частині визначення юридичної відповідальності за порушення норм 

закону, доцільно одночасно розробляти закони, які містять матеріальні і 

процедурні норми; 

11) важливо здійснювати прогнозування показників ефективності 
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законодавства при створенні і систематизації законів; 

12) необхідно обирати форму закону для закріплення тих відносин, які 

потребують законодавчого регулювання саме за допомогою зазначеного виду 

нормативно-правових актів;  структура закону, який створюється, повинна бути 

детермінована його змістом і виявляти організацію змісту закону; 

13) при створенні структури закону необхідно дотримуватися 

послідовного поділу його тексту на складові, які містять логічно завершені 

правові приписи, а формулювати статті закону доцільно так, щоб вони 

врегульовували оптимальний за обсягом спектр суспільних відносин; 

14) важливо застосовувати поділ тексту закону на складові, які 

забезпечують логічну послідовність його положень (поділяти текст закону на 

розділи лише у випадку попереднього поділу їх на глави та ін.), при чому 

необхідно використовувати назви законів та їх структурних елементів 

відповідно до їх змісту тощо. 

 

 

Висновки до Розділу 3. 

 

1. Узагальнення доктринальних підходів до характеристики причин 

виникнення помилок у використанні законодавчої техніки доповнено критерієм 

характером їх зумовленості, що дозволило виокремити об’єктивні причини, які  

являють собою систему соціальних факторів, існування та вплив яких на 

виникнення та/або подальші зміни помилок у використанні законодавчої 

техніки не залежить від  поглядів, інтересів, почуттів, переконань або поведінки 

будь-яких суб’єктів, та суб’єктивні причини, тобто система соціальних 

факторів, існування та вплив яких на виникнення та/або подальші зміни 

помилок у використанні законодавчої техніки зумовлені поглядами, інтересами, 

почуттями, переконаннями або поведінкою будь-яких суб’єктів.  

2. Існуючий в юридичній науці однотипний підхід до характеристики 

причин виникнення помилок у використанні законодавчої техніки потребує 
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удосконалення та уточнення, оскільки вказані причини: по-перше, не є 

універсальними, а мають свої особливості в залежності від законодавчої 

діяльності тієї або іншої держави; по-друге, переважно представлені в 

юридичній дослідженнях крізь призму впливу окремих факторів на 

законодавчу діяльність та законодавчі акти в частині їх юридико-технічної 

якості; по-третє, недостатньо поділяти традиційно на об’єктивні та суб’єктивні, 

оскільки в даному випадку застосовано виключно однин критерій – характер їх 

зумовленості, що відображає ставлення суб’єкта до факторів, котрі негативно 

впливають на юридико-технічну якість законодавчої діяльності та 

законодавчих актів.  

3. Причини виникнення помилок у використанні законодавчої техніки в 

сучасній України узагальнено в межах: 1) формально-юридичних причин, що 

являють собою сукупність недоліків правового забезпечення юридико-

технічної якості законодавчої діяльності та законодавчих актів; 

2) організаційно-технічних причин, що становлять комплекс недоліків 

організації здійснення законодавчої діяльності та техніки формулювання 

законодавчих актів. 

4. Помилки при застосуванні правил і засобів законодавчої техніки є 

юридичним фактом, який спричиняє виникнення правовідносин, пов’язаних із 

фактом: 1) вчинення і існування помилки; 2) її встановлення та ліквідації. 

5. Обґрунтовано комплекс засобів попередження помилок у 

використанні законодавчої техніки, а саме: зміст вимог законодавчої техніки 

повинен відповідати рівню розвитку суспільства, правової системи держави, 

принципам права та ін.; при створенні і систематизації законів потрібно 

враховувати їх змістовний зв’язок із законами, які лише передбачається 

створити із врахуванням загальних принципів права, норм права, закріплених у 

Конституції України та тих норм, які втілюються у її змісті та ін. 
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ВИСНОВКИ 

 

Поняття та різновиди помилок у використанні законодавчої техніки як 

предмет теоретико-правового дослідження мають складний та багатоаспектний 

характер, що обумовлено актуальністю проблематики, значним її наукознавчим 

потенціалом та перспективами її наукової розробки. Завершуючи наукове 

дослідження, узагальнюючи підсумкові положення, які характеризують 

досліджувану нами проблематику, перш за все, варто наголосити на тому, що в 

межах цієї наукової роботи ми намагались здійснити теоретико-правове 

дослідження помилок у використанні законодавчої техніки в межах:  

1) історико-методологічних та категоріальних аспектів наукового 

пізнання, що дозволило розкрити закономірності зародження та розвитку 

світоглядного і наукового пізнання помилок у використанні законодавчої 

техніки, охарактеризувати сучасний стан їх наукового пізнання, визначити 

перспективи наукового пізнання предмету цієї дисертаційної роботи, а також 

встановити методологічну основу наукового дослідження. Окрім того, беручи 

за основу узагальнені нами доктринальні підходи до розуміння поняття 

«помилка у використанні законодавчої техніки», виокремлено і 

охарактеризовано її ознаки та удосконалено визначення зазначеного поняття; 

2) класифікаційних аспектів, в результаті чого було удосконалено 

критерії класифікації помилок у використанні законодавчої техніки, на підставі 

аналізу вітчизняної практики законодавчої діяльності та положень 

законодавчих актів України охарактеризовано їх різновиди, деталізовано 

особливості матеріальних та процедурних помилок у використанні 

законодавчої техніки; 

3) теоретико-прикладних аспектів помилок у використанні законодавчої 

техніки, що надало змогу виокремити та узагальнити причини їх виникнення, 

визначити шляхи усунення помилок у використанні законодавчої техніки в 

сучасній Україні, провести їх узагальнення та обґрунтувати заходи 

попередження. 
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Найбільш суттєві результати, положення, висновки і пропозиції, отримані в 

процесі дослідження теоретико-правових аспектів помилок у використанні 

законодавчої техніки, відображають теоретичні узагальнення, нове вирішення 

наукового завдання та зводяться до наступного. 

1. На підставі хронологічного аналізу ґенези світоглядних та наукових 

уявлень про помилки у використанні законодавчої техніки доведено, що до 

кін. ХVІІІ ст. проблематика помилок у використанні законодавчої техніки ще 

не була виокремлена як самостійний об’єкт наукового пізнання, водночас 

окремі аспекти зазначеної проблематики розкриваються в межах дослідження 

суміжних правових явищ і категорій, а саме: законодавча техніка, що 

розкриває питання помилок у її використанні крізь призму її інструментального 

призначення; законодавча діяльність, в межах якої піднімається питання змісту 

помилок, що становить невідповідність потреб суспільних відносин 

конкретним правовим нормам, виявляється у недоліках їх фіксації за 

допомогою відповідних прийомів, способів та засобів у змісті законів, як 

елементу позитивного права; правова поведінка, де помилки у використанні 

законодавчої техніки знаходять свій прояв у вигляді хибного усвідомлення 

суб’єктами права правових вимог та їх втілення у власній поведінці. З поч. 

ХІХ ст. проблематика законодавчої техніки в цілому отримує не лише 

продовження та посилення свого світоглядного осмислення, а й 

виокремлюється як самостійний об’єкт наукового дослідження. Тому і 

теоретико-правові аспекти помилок у використанні законодавчої техніки 

набувають наукознавчого характеру, що дозволяє встановити і дослідити 

закономірності використання законодавчої техніки, яка має помилковий 

характер та породжує відповідні недоліки юридико-технічного оформлення 

законодавчих актів та/або процедур здійснення законодавчої діяльності. 

2. Сучасний стан пізнання помилок у використанні законодавчої техніки 

узагальнено в межах двох рівнів: 1) світоглядний рівень, представлений 

широким спектром уявлень про юридико-технічні недоліки процедури 

законодавчої діяльності та/або самих законодавчих актів, які мають загальний 
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характер, засновані на використанні світоглядних (філософських) методів 

наукового дослідження, а результати такого пізнання формують уявлення про 

них як про загальносоціальну проблематику, що знайшла свій вираз в 

інформаційному наповненні законодавчих актів; 2) науковий рівень, що також 

представлено широким спектром уявлень про юридико-технічні недоліки 

процедур законодавчої діяльності та/або самих законодавчих актів, які мають 

переважно конкретно-науковий характер, оскільки досліджуються як 

особливий юридичний феномен, наділений правовими властивостями, 

заснованими на використанні загальнонаукових та спеціально-наукових 

методів наукового дослідження, а результати такого пізнання формують 

уявлення про них як про конкретну правову проблематику, розкриту в межах 

теоретико-історичних, галузевих і спеціально-юридичних наук.  

3. Визначено складові методологічної основи теоретико-правового 

дослідження помилок у використанні законодавчої техніки: 1) принципи 

наукового дослідження, тобто вихідні пізнавальні засади, функціональними 

можливостями яких є визначення призначення та змісту науково-дослідної 

діяльності, її якості та результативності; 2) методологічні підходи наукового 

пізнання, що є колом пізнавальних напрямів дослідження та функціонально 

націлені на визначення стратегії наукового дослідження; 3) методи наукового 

дослідження, тобто коло науково-дослідних засобів, прийомів і способів, що 

спроможні вивчити конкретні аспекти досліджуваного явища в межах 

світоглядного (філософського), загальнонаукового та конкретно-наукового 

рівнів пізнання. 

4. Узагальнено доктринальні підходи до визначення поняття «помилка у 

використанні законодавчої техніки» в межах: формального підходу, відповідно 

до якого вона є будь-якою невідповідністю як самого законодавчого акту, так і 

процедур його підготовки і розгляду юридично закріпленим вимогам 

законодавчої техніки; діяльнісного підходу, що пов’язує розуміння помилки у 

використанні законодавчої техніки з недоліками діяльності уповноважених 

суб’єктів щодо використання правил, прийомів, способів і засобів законодавчої 
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техніки; причинно-наслідкового підходу, згідно з яким помилка у використанні 

законодавчої техніки полягає у комплексі негативних соціально шкідливих 

наслідків порушення вимог законодавчої техніки.  

5. Ознаками помилки у використанні законодавчої техніки є такі: являє 

собою порушення (недотримання) правил, прийомів, способів і засобів 

законодавчої техніки; походить від людської розумової діяльності; виявляється 

у порушенні (недотриманні) процедури законодавчої діяльності та/або у 

невідповідності форми, змісту, структури, реквізитів законодавчого акта 

вимогам законодавчої техніки; є правовим дефектом; відзначається процесуальністю 

виникнення, виявлення, усунення та попередження; походить від 

неправильності (помилковості) юридично значимих діянь уповноважених 

суб’єктів; може бути допущена шляхом дії або бездіяльності суб’єктів; виникає 

як умисно, так і з необережності; призводить до настання негативного, 

шкідливого юридично значимого результату, що стосується реалізації прав і 

свобод, законних інтересів суб’єктів права та виникнення правових перешкод 

функціонування суспільства чи окремих його сфер розвитку, або підвищує 

ризик зазначеного. 

6. Помилка у використанні законодавчої техніки є особливим 

різновидом правових дефектів, змістом якого є умисне або з необережності 

порушення (недотримання) уповноваженими суб’єктами процедури 

законодавчої діяльності та/або юридико-технічних вимог до форми, змісту, 

структури та реквізитів законодавчого акта, яка має процесуальний характер 

виникнення, виявлення, усунення та попередження, призводить до настання 

негативного юридично значимого результату, що стосується реалізації прав та 

свобод, законних інтересів суб’єктів права, виникнення правових перешкод 

функціонування і розвитку суспільства чи окремих його сфер, або підвищує 

ризик зазначеного. 

7. Удосконалено систему критеріїв класифікації помилок у використанні 

законодавчої техніки та уточнено характеристику їх різновидів, а саме залежно 

від: галузі законодавства (помилки в конституційному, кримінальному, 
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цивільному, адміністративному законодавстві тощо); виду законодавчого акта 

(конституційні, ратифікаційні (денонсаційні), кодифікаційні помилки, помилки 

у використанні законодавчої техніки актів поточної, надзвичайної 

законотворчості); ступеня істинності (спірні та безспірні); сфери поширення 

(політичні, економічні, соціальні тощо); меж поширення (загальні, спеціальні, 

галузеві); характеру відкритості (явні, латентні); суб’єктів (помилки, 

допущені суб’єктами законопроектування або суб’єктами законодавчої 

діяльності); елементів законодавчої техніки (помилки у використанні правил, 

способів, прийомів, засобів законодавчої техніки); характеру прояву 

(матеріальні, процедурні).  

8. Особливостями матеріальних помилок у використанні законодавчої 

техніки є такі: 1) існують у вигляді індивідуалізованої форми законодавчого 

акта, його структури чи змісту, закріплених реквізитів, що не відповідають 

правилам, прийомам, способам і засобам законодавчої техніки; 2) можуть бути 

структуровані на складові компоненти відповідно до критерію елементного 

складу законодавчого акта; 3) мають сталий характер прояву, що фіксується в 

матеріальному джерелі – законодавчому акті; 4) дають змогу охарактеризувати 

загальний стан відповідності законодавчого акта вимогам законодавчої техніки. 

Особливостями процедурних помилок у використанні законодавчої техніки є 

те, що вони: 1) виявляються в послідовності здійснення законодавчих процедур 

або в їх змісті, що не відповідають правилам, прийомам, способам і засобам 

законодавчої техніки; 2) можуть бути структуровані на складові елементи 

відповідно до критерію їх виникнення; 3) мають динамічний характер прояву, 

що відображається у процедурах законодавчої діяльності уповноважених 

суб’єктів; 4) дають змогу охарактеризувати загальний стан відповідності 

законодавчого процесу та законодавчої діяльності вимогам законодавчої 

техніки. 

9. Виокремлено причини виникнення помилок у використанні 

законодавчої техніки в сучасній України, що узагальнені в межах: 

1) формально-юридичних причин, що є сукупністю недоліків правового 
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забезпечення юридико-технічної якості законодавчої діяльності та 

законодавчих актів; 2) організаційно-технічних причин, що становлять 

комплекс недоліків організації здійснення законодавчої діяльності та техніки 

формулювання законодавчих актів. 

10. Визначено шляхи усунення помилок у використанні законодавчої 

техніки в сучасній Україні, до яких віднесено:  

 активізацію проведення теоретико-правових досліджень помилок у 

використанні законодавчої техніки, вироблення шляхів їх усунення та 

попередження, визнання теоретико-правових аспектів помилок у використанні 

законодавчої техніки самостійним напрямом наукових юридичних досліджень, 

посилення взаємозв’язку теоретико-правових та галузевих досліджень помилок 

у використанні законодавчої техніки, визначення та правове закріплення 

проблем помилок у використанні законодавчої техніки та шляхів їх усунення і 

попередження одним із пріоритетних напрямів наукових юридичних 

досліджень в Україні (ідеолого-концептуальний напрям);  

 взаємоузгодження повноважень суб’єктів законодавчої діяльності та 

учасників законодавчої діяльності, особливо це актуально в плані координації 

їх діяльності, забезпечення повноти правового закріплення законодавчих 

повноважень, стандартизація форм і структури законодавчих актів, посилення 

формалізації процесу та процедур законодавчої діяльності, запровадження 

юридичної відповідальності за їх порушення, правове закріплення вимог до 

практики використання законодавчої техніки, активізація роботи 

Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень 

законодавства, яким закріплено законодавчі повноваження, процес і процедури 

здійснення законодавчої діяльності, з метою єдиного розуміння їх змісту та 

сутності тощо (формально-юридичний напрям). 
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