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АНОТАЦІЯ 

 

Ващенко А. М. Теоретико-правові аспекти співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в Україні. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

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

правових учень». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена встановленню теоретико-правових 

аспектів співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, визначенню проблем її здійснення в 

Україні, тенденцій розвитку та шляхів удосконалення. У науковій роботі 

здійснено аналіз історії розвитку уявлень про правотворчу діяльність, що 

дозволило провести її періодизацію в межах трьох етапів: 1) панування 

світоглядного розуміння правотворчої діяльності (ХІ ст. до н.е. – кін. ХVІІІ ст.); 

2) панування юридичного розуміння правотворчої діяльності (поч. ХІХ ст. – 

поч. ХХ ст.); 3) панування багатоаспектного розуміння правотворчої діяльності 

(сер. ХХ ст. – триває донині). Охарактеризовано перспективи наукової 

розробки теоретико-правових аспектів співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування щодо посилення 

наукового дослідження історико-методологічних аспектів співвідношення 

правотворчої діяльності вказаних суб’єктів; активізації наукового вивчення 

правотворчої діяльності як сфери функціонування органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування; аналізу та узагальнення наукових 

поглядів вчених, які стосуються питань взаємозв’язку правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування 

тощо. Встановлено методологічну основу наукового дослідження теоретико-

правових аспектів співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування, визначено функціональні 
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можливості її складових: принципів наукового пізнання; методологічних 

підходів та світоглядних (філософських), загальнонаукових та спеціально-

наукових методів наукового дослідження.  

На підставі аналізу поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених-

правознавців узагальнено доктринальне розуміння правотворчої діяльності в 

межах: моністичного, дуалістичного та плюралістичного підходів; визначено 

спільні ознаки правотворчої діяльності органів та посадових осіб держави та 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, а 

також  розкрито відмінності між ними. Удосконалено визначення поняття 

«правотворча діяльність органів і посадових осіб держави», що являє собою 

різновид офіційної діяльності уповноважених суб’єктів державної влади, 

змістом якої є розробка, обговорення, прийняття та введення в дію ієрархічно 

підпорядкованих між собою актів правотворчості, що обумовлена інтересами і 

потребами політико-організаційного плану, котрі мають загальний характер, 

відображають сутність та зміст діяльності держави, здійснюється як 

колегіально, так і одноособово, на національному та міжнародному рівнях. 

Також удосконалено формулювання визначення поняття «правотворча 

діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування», як різновиду 

офіційної діяльності уповноважених суб’єктів місцевого самоврядування, 

змістом якої є розробка, обговорення, прийняття та введення в дію системи 

взаємопов’язаних між собою актів правотворчості, обумовлена інтересами і 

потребами громади або декількох громад певної адміністративно-

територіальної одиниці та здійснюється на регіональному або місцевому рівнях.  

У роботі визначено та охарактеризовано взаємозв’язок правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, 

з’ясовано спільні та відмінні ознаки процесу правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування, а також розкрито 

особливості правового забезпечення співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні в 

межах міжнародного та національного рівнів.  
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Аналіз сучасного стану співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні надав 

можливість визначити його недоліки, основними з яких є: по-перше, недоліки 

правового забезпечення співвідношення правотворчої діяльності вказаних 

суб’єктів; по-друге, недоліки організаційного забезпечення здійснення 

правотворчої діяльності вказаними суб’єктами в аспекті їх співвідношення; по-

третє, недоліки наукового забезпечення правотворчої діяльності в цілому та 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування, зокрема. Окрім того, встановлено та розкрито зміст 

тенденцій розвитку співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні, ключовими з 

яких є: 1) політизація співвідношення правотворчої діяльності; 2) посилення 

ролі органів і посадових осіб місцевого самоврядування в системі 

правотворчості України; 3) подальша актуалізація необхідності посилення 

взаємодії між органами і посадовими особами держави та місцевого 

самоврядування в сфері правотворчої діяльності; 4) подальше розмежування 

сфер суспільних відносин, щодо яких здійснюватиметься правотворча 

діяльність. Обґрунтовано напрями удосконалення співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

Україні, до яких віднесено: 1) ідеолого-концептуальний, що включає в себе 

коло шляхів удосконалення співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування, змістом яких є 

формування єдиних суспільно-політичних та правових засад співвідношення 

правотворчої діяльності вказаних суб’єктів; 2) нормативно-організаційний, що 

включає в себе комплекс шляхів удосконалення правового забезпечення 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування, а також комплекс засобів та способів, які 

забезпечують організацію правотворчої діяльності вказаних суб’єктів; 

3) техніко-методологічний, що включає в себе комплекс шляхів удосконалення 
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техніко-юридичних та методологічних засобів забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності. 

Ключові слова: правоутворення, правотворчість, правотворча діяльність, 

співвідношення правотворчої діяльності, правотворча діяльність органів і 

посадових осіб держави, правотворча діяльність органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування, координація правотворчої діяльності, оптимізація 

правотворчої діяльності. 

 

ANNOTATION 

Vashchenko A. M. Theoretical and legal aspects of co-relation of law-

making activity of bodies and officials of the state and local self-government in 

Ukraine. – Мanuscript. 

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Juridical Sciences in 

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 theoretical and legal aspects of the co-relation 

of law-making activity of bodies and officials of the state and local self-government, 

determination of problems of its implementation in Ukraine, development trends and 

ways of improvement. In the scientific work have been performed an analysis of the 

history of the development of ideas about the law-making activity, that allowed to 

make its periodization within the three stages: 1) domination of the worldview 

understanding of law-making activity (XI century BC – XVІІI century); 

2) domination of the legal understanding of law-making activity (beginning of ХІХ 

century – beginning of ХХ century); 3) domination of the broad (multi aspect) 

understanding of law-making activity (mid. of XX century - continues to nowadays). 

The perspective of scientific development of the theoretical and legal aspects of the 

relationship between law-making activity of bodies and officials of the state and local 

self-government relative to the strengthening of scientific research of historical and 

methodological aspects of the relation of law-making activity of the abovementioned 
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subjects was characterized; intensifying of scientific study of law-making activity as 

the sphere of functioning of bodies and officials of the state and local self-

government; analysis and synthesis of academic opinions of scientists concerning the 

co-relation of law-making competencies of bodies and officials of the state and local 

self-government, etc.  

Methodological basis of scientific research of the theoretical and legal aspects of 

the co-relation of law-making activity of bodies and officials of the state and local 

self-government have been established, defined functional capabilities of its 

components: the principles of scientific knowledge; methodological approaches and 

ideological (philosophical), general scientific and special scientific methods of 

scientific research. 

Based on the analysis of the views of domestic and foreign scholars, a doctrinal 

understanding of law-making activity is summarized in terms of: monistic, dualistic 

and pluralist approaches; the common features of law-making activity of bodies and 

officials of the state and the law-making activity of bodies and officials of local self-

government are determined, as well as the differences between them are revealed.  

The definition of the concept of «law-making activity of bodies and officials of 

the state» have been improved, which is a sort of official activity of empowered 

bodies of state authority, the substance of which is the development, discussion, 

adoption and enactment of hierarchically subordinated acts of law-making, which is 

conditioned by political and organizational interests and needs, which have general 

nature, reflects the essence and content of the state's activity, carried out both 

collectively and individually, at the national and international level.  

The definition of the concept of «law-making activity of bodies and officials of 

local self-government» have been improved, as a kind of official activity of 

empowered bodies of local self-government, the content of which is the development, 

discussion, adoption and implementation of a system of interconnected acts of law-

making, due to interests and the needs of the community or several communities of a 

certain administrative-territorial unit and is carried out at the regional or local levels. 



7 

 

The work defines and describes the co-relation of law-making powers of state 

and local government bodies and officials, finds common and distinctive features of 

the process of law-making activity of bodies and officials of the state and local self-

government, as well as reveals the peculiarities of legal support of the law-making 

activity of bodies s and officials of the state and local self-government in Ukraine 

within the international and national levels. 

An analysis of the current status of the relationship between the law-making 

activity of bodies and officials of  the state and local self-government in Ukraine gave 

an opportunity to identify its disadvantages, the main of which are: firstly, the 

disadvantages of the legal arrangements of co-relation of law-making activity of these 

entities; and secondly, the disadvantages of organizational arrangements for 

providing of law-making activity by these subjects in terms of their relationship; 

thirdly, the disadvantages of scientific arrangements of law-making activity in 

general and the co-relation of law-making activity of bodies and officials of the state 

and local self-government, in particular. In addition, the substance of trends in the 

development of the relationship between law-making activity of bodies and officials 

of the state and local self-government in Ukraine was identified and disclosed, the 

key ones are: 1) politicization of co-relation of law-making activity; 2) strengthening 

the role of bodies and officials  of local self-government in the system of law-making 

in Ukraine; 3) the necessity of further actualization of strengthening the interaction 

between bodies and officials of the state and local self-government in the field of 

law-making activity; 4) further separation of the spheres of public relations, which 

will be the subject of law-making activities.  

The ways of improving the co-relation of law-making activity of bodies and 

officials of the state and local self-government in Ukraine have been substantiated, 

which include: 1) ideological and conceptual, which includes a number of ways to 

improve the interrelation of law-making activity of bodies and officials of the state 

and local self-government, the substance of which is emergence of the only socio-

political and legal basis of the relation of law-making activity of the abovementioned 

subjects; 2) normative-organizational, which includes a set of ways to improve the 
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legal framework for the interrelation of law-making activities of bodies and officials 

of the state and local self-government, as well as a set of means and methods that 

ensure the organization of law-making activities of these entities; 3) technical and 

methodological, which includes a set of ways to improve the technical, legal and 

methodological means to ensure the co-relation of law-making activities.  

Key words: law-formation, law-making, law-making activity, co-relation of 

law-making activity, law-making activity of bodies and officials of the state, law-

making activity of bodies and officials of local self-government, coordination of law-

making activity, optimization of law-making activity. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Збалансованість правотворчої 

діяльності, високий рівень її узгодженості є передумовою результативності 

творення права, основою його подальшої дії. Тому наукове дослідження 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування, особливо крізь призму його теоретико-правових 

аспектів, має значну актуальність та практичну значимість, оскільки потенційно 

націлене на удосконалення правотворчої діяльності, підвищення рівня якості 

правового регулювання та реалізації норм права. 

Підвищує потребу в дослідженні теоретико-правових аспектів 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування наявна в юридичній науці дискусія щодо 

співвідношення державного та самоврядного управління, а також відсутність 

монографічних досліджень цієї проблеми на теоретико-правовому рівні. 

Актуалізують тему дослідження також і недоліки сучасної практики 

здійснення правотворчої діяльності, високий рівень колізійності положень 

правотворчих актів. Необхідність удосконалення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування особливо 

посилюється на фоні ініціювання реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні відповідно до Розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 01.04.2014 р. 

№ 333-р, що потребує відповідного наукового забезпечення в частині 

встановлення теоретико-правових аспектів її співвідношення, визначення 

проблем здійснення в Україні, тенденцій розвитку та шляхів удосконалення. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснено в межах тем науково-дослідної роботи 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка: «Механізм адаптації законодавства у сфері прав громадян 

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

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

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

державної реєстрації 0111U008337) та відповідно до затвердженої і в 

подальшому уточненої вченою радою юридичного факультету теми 

дисертації (протокол № 6 від 29 лютого 2016 р. та протокол № 7 від 

19 березня 2018 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

встановлення теоретико-правових аспектів співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, 

визначення проблем її здійснення в Україні, тенденцій розвитку та шляхів 

удосконалення. З огляду на особливості мети дослідження, виокремлено такі 

наукові завдання: 

– здійснити періодизацію історії розвитку уявлень про правотворчу 

діяльність; 

– визначити методологічну основу наукового дослідження; 

– виокремити та охарактеризувати спільні ознаки понять «правотворча 

діяльність органів і посадових осіб держави» і «правотворча діяльність органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування», а також установити відмінності між 

ними, удосконалити їх визначення як самостійних категорій; 

– виявити та охарактеризувати взаємозв’язок правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування;  

– з’ясувати спільні та відмінні ознаки процесу правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування; 
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– розкрити особливості правового забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в Україні; 

– виокремити та охарактеризувати складові сучасних проблем 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування в Україні; 

– встановити і розкрити зміст тенденцій розвитку співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в Україні; 

– обґрунтувати напрями удосконалення співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі 

здійснення правотворчої діяльності органами і посадовими особами держави та 

місцевого самоврядування. 

Предметом дослідження є теоретико-правові аспекти співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

склав комплекс принципів наукового пізнання, методологічних підходів та 

методів пізнання. Порівняльний підхід дозволив сформувати стратегію 

наукового дослідження правотворчої діяльності як особливого феномену, що 

поділяється на різновиди, які можуть бути вивчені шляхом їх порівняння 

(підрозділи 2.2; 2.3; 3.1). Феноменологічний підхід дав змогу встановити 

особливості розвитку уявлень дослідників про правотворчу діяльність 

(підрозділи 1.1; 2.1). Герменевтичний підхід забезпечив аналіз правотворчої 

діяльності крізь призму її інформаційного виміру, в тому числі забезпечення 

правом (підрозділ 3.1). 

Важливе значення в цьому науковому дослідженні відіграв діалектичний 

метод, що забезпечив аналіз правотворчої діяльності органів і посадових осіб 



17 

 

держави та місцевого самоврядування в динаміці, з урахуванням факторів, що 

на неї впливають, та прояву в межах певних історичних періодів розбудови 

системи публічної влади в Україні (підрозділи 1.1; 1.2). Завдяки застосуванню 

історико-правового методу було здійснено періодизацію історії розвитку 

уявлень про правотворчу діяльність та охарактеризовано виокремлені етапи 

(підрозділ 1.1). Функціональний метод був використаний для встановлення 

методологічної основи наукового дослідження теоретико-правових аспектів 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування, визначення функціональних можливостей її 

складових (підрозділи 1.2). Використання системно-структурного методу 

сприяло визначенню та характеристиці взаємозв’язку правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування 

(підрозділ 2.2). Формально-логічний метод сприяв визначенню особливостей 

правового забезпечення співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні 

(підрозділ 3.1). За допомогою формально-юридичного методу виокремлено і 

охарактеризовано спільні ознаки понять «правотворча діяльність органів і 

посадових осіб держави» і «правотворча діяльність органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування», а також встановлено відмінності між ними, 

удосконалено їх визначення як самостійних категорій (підрозділ 2.1). 

Праксеологічний метод застосовано для з’ясування спільних та відмінних 

ознак процесу правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування (підрозділ 2.3), виокремлення складових сучасних 

проблем співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування в Україні (підрозділ 3.1), а також 

обґрунтування напрямів удосконалення співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

Україні (підрозділ 3.2). Використання методу моделювання в поєднанні з 

прогностичним методом дозволило охарактеризувати перспективи наукової 

розробки теоретико-правових аспектів співвідношення правотворчої 
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діяльності (підрозділ 1.1), а також встановити та розкрити зміст тенденцій 

розвитку співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування в Україні (підрозділ 3.2). 

Теоретико-методологічна база дослідження. Пізнавальною основою 

дослідження стали погляди Аристотеля, Гая, Г. Ф. Гегеля, Т. Гоббса, Г. Гроція, 

Г. Гуго, Р. Ієринга, Г. Кельзена, Дж. Локка, І. В. Михайловського, Модестіна, 

Ш.-Л. Монтеск’є, Платона, Ж.-Ж. Руссо, Ульпіана, Цицерона, 

Г. Ф. Шершеневича та ін., які розглядали окремі аспекти правотворчої 

діяльності в межах світоглядного рівня пізнання явищ реальності. 

У вітчизняній юридичній науці окремі теоретико-правові аспекти 

правотворчої діяльності та її різновидів досліджувались у роботах 

С. В. Бобровник, І. С. Гриценка, Ж. О. Дзейко, Т. О. Дідича, М. І. Козюбри, 

Т. В. Котенко, А. М. Колодія, В. М. Косовича, Б. В. Малишева, Н. М. Оніщенко, 

Н. М. Пархоменко, О. В. Петришина, О. О. Петришина, Л. І. Пригари, 

М. О. Теплюка, І. Д. Шутака, О. І. Чаплюк, О. І. Ющика та ін. 

Деякі теоретико-правові та практичні аспекти співвідношення різновидів 

правотворчої діяльності розкрито в працях зарубіжних учених, зокрема: 

С. С. Алексєєва, В. М. Баранова, Р. Бержерона, В. Г. Графського, Р. Давида, 

Б. В. Дрейшева, С. Г. Дробязка, Ж. Карбонье, Т. В. Кашаніної, Д. А. Керімова, 

А. В. Мусатяна, Л. О. Мурашко, А. Нашиц, А. А. Соколової, В. В. Трофімова, 

Ф. Хайека та ін. 

Окремі практичні аспекти співвідношення правотворчої діяльності органів 

і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні були 

предметом наукового пошуку представників галузевих юридичних наук, як-от: 

конституційного права (М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, О. П. Васильченко, 

О. В. Марцеляк, Н. А. Мяловицька), міжнародного публічного права 

(В. Г. Буткевич, В. Н. Денисов), адміністративного права (В. М. Бевзенко, 

П. В. Діхтієвський, Р. С. Мельник, С. О. Мосьондз) та ін. 

Емпіричну базу дослідження складають літературні джерела 

монографічного, періодичного, навчального характеру, міжнародні договори, 
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ратифіковані Україною, нормативно-правові акти України та іноземних держав, 

офіційно зареєстровані законопроекти та супровідна до них документація, 

матеріали офіційної статистики тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що дисертація є 

сучасним науковим дослідженням, у якому комплексно встановлено теоретико-

правові аспекти співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування, визначено проблеми її здійснення в 

Україні, тенденції розвитку та шляхи вдосконалення. Наукову новизну 

дисертаційної роботи та внесок автора у вивчення проблеми склали такі 

положення, висновки та пропозиції: 

уперше: 

 періодизацію історії розвитку уявлень про правотворчу діяльність 

здійснено за критерієм змісту поглядів на таку діяльність і на цій підставі 

дисертантом виділено такі історичні етапи: 1) панування світоглядного 

розуміння правотворчої діяльності (ХІ ст. до н.е. – кінець ХVIII ст.); 

2) панування юридичного розуміння правотворчої діяльності (ХІХ – 

початок ХХ ст.); 3) панування багатоаспектного розуміння правотворчої 

діяльності (середина ХХ ст. і дотепер); 

 узагальнено наукові погляди вчених щодо розуміння правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування як 

таких, що: 1) становлять особливе коло правомочностей уповноважених 

суб’єктів як елементу загальної компетенції суб’єктів правотворчої діяльності 

та використовуються ними нарівні з іншими повноваженнями, не пов’язаними з 

творенням права (системно-структурний підхід); 2) виступають виключно 

засобом закріплення та подальшої реалізації функцій суб’єктів, що не пов’язані 

з правотворчістю (інструментальний підхід); 3) поєднують в собі права і 

обов’язки щодо прийняття, зміни або припинення дії норм права (зміст), мають 

вихідний характер та реалізуються за допомогою засобів загального правового 

регулювання, спроможні формувати законодавчу базу держави, визначати 
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ієрархічну будову нормативно-правових актів, а також впливати на формування 

системи актів міжнародного права (значення) тощо (багатоаспектний підхід); 

 установлено співвідношення процесуальних особливостей 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування шляхом визначення спільних і відмінних ознак процесу 

здійснення правотворчої діяльності зазначеними суб’єктами; 

 виокремлено й охарактеризовано складові сучасних проблем 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування в Україні: 1) недоліки правового забезпечення 

співвідношення правотворчої діяльності; 2) вади організаційного забезпечення 

здійснення правотворчої діяльності; 3) недоліки наукового забезпечення 

правотворчої діяльності в цілому та співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування зокрема; 

удосконалено: 

 пізнавальну основу наукового дослідження правотворчої діяльності, 

яку становлять положення типів праворозуміння, пізнавальний потенціал яких 

дає змогу вивчати правотворчу діяльність як: а) процес зародження, розвитку 

закономірностей буття людини, а також їх вияв крізь призму морально-

релігійних основ взаємодії між людьми (юснатуралізм); б) процес формування 

загальнообов’язкових правил поведінки, що здійснюється від імені держави та 

виявляється у формі законодавства (позитивізм); в) самостійний елемент (етап) 

правоутворення щодо втілення державної політики або так званого «духу 

народу» в нормах права (історична школа права); г) різновид соціально 

значимої діяльності, що ґрунтується на об’єктивних потребах суспільного 

життя (соціологічна школа праворозуміння); 

 визначення поняття «правотворча діяльність органів і посадових осіб 

держави» як різновиду офіційної діяльності уповноважених суб’єктів 

державної влади, змістом якої є розробка, обговорення, прийняття та введення в 

дію ієрархічно підпорядкованих актів правотворчості, зумовленої інтересами і 

потребами політико-організаційного плану, які мають загальний характер та 
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відображають сутність і зміст діяльності держави, здійснюється як колегіально, 

так і одноособово, на національному та міжнародному рівнях; 

 формулювання поняття «правотворча діяльність органів і посадових 

осіб місцевого самоврядування», що є різновидом офіційної діяльності 

уповноважених суб’єктів місцевого самоврядування, змістом якої є розробка, 

обговорення, прийняття та введення в дію системи взаємопов’язаних актів 

правотворчості, зумовленої інтересами і потребами громади або декількох 

громад певної адміністративно-територіальної одиниці, здійснюється на 

регіональному або місцевому рівні; 

 уявлення про зміст правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, що є різновидом правотворчої 

діяльності суб’єктів публічної влади, займає самостійне місце в системі 

понятійно-категоріального апарату юридичної науки, має предметний характер 

здійснення, оскільки змістом правотворчої діяльності вказаних суб’єктів є 

розробка, обговорення і прийняття актів правотворчості, забезпечення їх 

введення в дію, становить результат збалансування правотворчих повноважень 

суб’єктів державної влади та місцевого самоврядування, відображає 

ефективність функціонування органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування, є критерієм якості й збалансованості діяльності останніх, 

результативності реалізації функцій держави та місцевого самоврядування; 

дістали подальшого розвитку: 

 характеристика процесуальності правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування, що розкрито в межах її: 

1) інструментального значення ‒ забезпечення організованості правотворчої 

діяльності, її результативності, оперативності, узгодженості, послідовності 

здійснення; 2) нормативно-регулятивного значення, відповідно до якого 

процесуальність правотворчої діяльності реалізується у вигляді особливого 

кола правовідносин, надаючи їй офіційного правового характеру; 

3) інтелектуально-пізнавального значення, згідно з яким процесуальність 

правотворчої діяльності походить від процесу здійснення будь-якої людської 
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діяльності, що є логічно побудованою, інтелектуально зумовленою та 

раціонально спрямованою на досягнення результату; 

 підходи до характеристики співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування 

(субординаційний, координаційний і реординаційний) та визначення 

особливості їх функціонування в Україні; 

 положення про удосконалення співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

Україні з метою здійснення децентралізації системи управління в державі, 

переходу від державницької моделі місцевого самоврядування до системно-

структурної, що потребує: 1) удосконалення правового закріплення 

правотворчих повноважень зазначених суб’єктів в аспекті їх розмежування; 

2) правової регламентації принципів правотворчої діяльності; 3) забезпечення 

участі територіальних громад у правотворчій діяльності; 4) удосконалення 

процесу правотворчості в частині узгодження її здійснення як на державному, 

так і на самоврядному рівнях тощо. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки, пропозиції та 

рекомендації, обґрунтовані автором за результатами дослідження, можуть бути 

застосовані у: науково-дослідній роботі – з метою для подальшого розвитку та 

поглиблення теоретико-правових знань щодо правотворчої діяльності, її 

різновидів, співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування; правотворчій діяльності – для 

підвищення якісного рівня здійснення правотворчої діяльності органами і 

посадовими особами держави та місцевого самоврядування, вдосконалення її 

правового та організаційного забезпечення, розробки методичних рекомендацій 

щодо її узгодження та координації; правозастосовній діяльності – при 

здійсненні критичного аналізу правозастосовної діяльності на предмет виявлення 

недоліків актів правотворчості та вироблення шляхів їх удосконалення; у 

навчальному процесі – для удосконалення навчальних курсів «Теорія та практика 

юридичної техніки правотворчості» та «Основи нормопроектування», а також 



23 

 

для розробки відповідних розділів підручників, навчально-методичних 

посібників і навчальних програм. 

Апробація матеріалів дисертації. Окремі висновки, положення та 

рекомендації, обґрунтовані автором за результатами дисертаційної роботи, 

обговорювались на таких міжнародних і всеукраїнських науково-теоретичних і 

науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченій Дню науки 

юридичного факультету «Актуальні питання державотворення в Україні» 

(м. Київ, 19 травня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

(м. Київ, 26 травня 2017 р.).; ХІV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання реформування правової системи» (м. Луцьк, 16–17 червня 

2017 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-

правових актів» (м. Київ, 2–3 листопада 2017 р.); ІІ Міжнародній науковій 

конференції «Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку» 

(м. Полтава, 30 листопада 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції, присвяченій 25-річчю Гельсінського документа 1992 року 

(м. Дніпро, 7 грудня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 

2018 р.) та ін.   

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 

15 наукових праць, серед них шість статей у фахових виданнях, у тому числі 

одна – у фаховому виданні іноземної держави та три статті – у фахових 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, і тези 

дев’ятьох  доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації визначається метою і завданнями 

дослідження. Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, що містять 

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

обсяг дисертації становить 277 сторінок, з яких обсяг основного тексту – 
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212 сторінок. Список використаних джерел складається з 481 найменування  на 

46 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1 Історія розвитку уявлень про правотворчу діяльність і 

перспективи її наукового пізнання 

Правотворча діяльність – складне і багатоаспектне явище, що становить 

пізнавальний інтерес у широкого кола мислителів і філософів минулого, вчених 

і державних діячів сучасності. Це пояснюється її принциповим значенням для 

забезпечення формування, розвитку та подальшого удосконалення правового 

регулювання; якості та ефективності функціонування механізму держави, 

розбудови інституцій громадянського суспільства, збалансування 

національного та міжнародного рівнів правового впливу на суб’єктів соціуму 

тощо. В процесі здійснення будь-якого наукового дослідження, важливе 

значення мають наукові розробки питань історії розвитку уявлень про об’єкт 

пізнання, що дозволяє встановити стан наукової розробки відповідних питань, 

визначити перспективи такого дослідження, виявити ті аспекти, які потребують 

наукової розробки і переосмислення. З точки зору історії розвитку уявлень про 

правотворчу діяльність слід відзначити, що вказане питання є одним з найбільш 

дискусійних в юридичній науці та становить потужний науково-дослідний 

потенціал, що обумовлено: 

‒ по-перше, широким спектром наукових праць, які присвячені 

питанням правотворчої діяльності, котрі формувались, розвивались та 

переосмислювались під впливом розвитку державності, розбудови механізму 

правотворчості, застосування юридико-технічних засобів формулювання норм 

права, особливостей правотворчої практики, взаємодії національного та 

міжнародного права, а також інших факторів, що впливали на особливості 

практичного вияву досліджуваного явища. Це визначило стрімкий розвиток 

уявлень про правотворчу діяльність та відображення в них особливостей 

вказаних факторів; 
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‒ по-друге, змінюваністю правотворчої діяльності, що визначає її 

розвиток відповідно до розбудови суспільства, держави та відображає поточний 

стан наукового пізнання правотворчої діяльності, як явища, що функціонує на 

сьогодні. Такий змінюваний характер правотворчої діяльності зумовлює її 

значний пізнавальний потенціал, що потребує постійної наукової розробки, 

обґрунтування конкретних положень, що відповідають поточним потребам 

функціонування правотворчої діяльності; 

‒ по-третє, перспективністю наукового дослідження правотворчої 

діяльності, пов’язаною з недостатністю її наукового пізнання, наявністю 

наукознавчих прогалин, пов’язаних із вивченням правотворчої діяльності, а 

також мінливим характером правотворчості як явища правової реальності, що 

знаходиться під впливом різноманітних факторів суспільного розвитку, котрі 

зумовлюють тенденції її розвитку, перспективи її розбудови, які в свою чергу 

визначають пізнавальний інтерес до вивчення правотворчості діяльності у 

майбутньому. 

З огляду на це варто підтримати думку В. І. Гоймана про значення 

історичного підходу до пізнання правових явищ. На прикладі пізнання 

методолого-правових аспектів дії права вчений приходить до висновку про те, 

що історичний підхід як методологічний засіб дослідження має давні і глибокі 

коріння в попередніх соціально-правових системах, відповідно становить 

пізнавальний інтерес. Тому було б великою помилкою відмовлятися від 

використання накопиченого цивілізацією соціально-правового досвіду, всього 

того, що може і повинно працювати на правовий прогрес. Використання 

історичного підходу дозволить максимально врахувати досвід, аспекти новизни 

і наступності в сучасних підходах до проблематики, глибоко розібратися в її 

стані і намітити шляхи її вирішення. Реалізація історичного підходу передбачає 

дослідження ґенези та розвитку проблеми в теоретичному і практичному 

аспектах [86, с. 7-8]. Вказане стосується і питань правотворчої діяльності, яка в 

практичному плані своїм корінням сягає тих часів, коли виникає і розвивається 

право, а як об’єкт пізнання виокремлюється вже в поглядах філософів 
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Античності та є актуальним і на сьогодні, оскільки змінюється в залежності від 

особливостей розвитку соціуму. Вказане вище визначає зміст, націленість та 

процес здійснення наукової розробки правотворчої діяльності, котрі зумовлені, 

з одного боку, специфікою правотворчості як об’єкту наукового пізнання, а з 

іншого боку – станом її наукового дослідження та перспективами здійснення 

пізнавальної діяльності в цій сфері.  

Правотворча діяльність в науковому плані – сфера надзвичайно 

перспективна та потенційно цікава для активізації наукових досліджень, 

відзначається широким колом питань, що потребують свого наукового 

вивчення і переосмислення. Вказане підтверджується численними поглядами 

вчених, котрі вважають за доцільне посилити наукову розробку правотворчої 

діяльності прикладними дослідженнями, що обумовлено існуючими недоліками 

законодавства України, його хаотичним розвитком, відсутністю єдиної 

концепції його розбудови та критеріїв, яким воно повинно відповідати. Всі це 

призводить до суперечливості змісту законодавства, наявності колізій та 

прогалин, породжує і в подальшому посилює диспропорцію у співвідношенні 

між законами і підзаконними актами на користь останніх [457, с. 45], 

безсистемності нормативно-правових актів та відповідно безсистемності 

правового регулювання суспільних відносин, що сприяє правотворчій інфляції 

[317, с. 30]. Недоліки практики правотворчої діяльності, які викликані в тому 

числі недостатністю її наукового дослідження, відсутністю концептуальних 

положень щодо вдосконалення, забезпечення її відповідності конкретним 

вимогам, правилам, положенням, негативно впливають або можуть впливати в 

майбутньому на рівень впорядкованості суспільних відносин, здійснюючи 

деструктивний вплив на їх зміст, породжуючи конфліктні ситуації у суспільстві 

[48, с. 269] тощо. Практика правотворчої діяльності в Україні підтверджує 

вказану тези про наявність, в тому числі і деструктивного впливу на 

суспільство результатів правотворчості, зокрема в сфері мовної політики 

держави (наприклад, прийняття Закону України «Про засади державної мовної 

політики України» від 03.07.2012 р. № 5029-VI [145], що призвело до 
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посилення розшарування суспільства за мовною ознакою, поляризації 

існування його соціальних груп). В цьому аспекті слід підтримати думку 

С. С. Слинька в тому, що «недосконалість законодавства, насамперед, 

обумовлюється недоліками правотворчості, що може виявлятися у 

непрофесійності суб’єктів правотворчості, недосконалості правотворчої 

процедури, відсутності належного забезпечення правотворчості тощо, тобто 

відсутності належної організації правотворчої діяльності. Все це в подальшому 

може призводити до недоліків у правовому регулюванні суспільних відносин» 

[391, с. 34-35].  

Повністю підтримуючи погляди вищезазначених вчених, поділяючи точку 

зору щодо перспективності наукового пізнання правотворчої діяльності, в тому 

числі і теоретико-правових аспектів співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, що є ключовим 

аспектом пізнання правотворчої діяльності за критерієм носіїв правотворчих 

повноважень, їх приналежності до суб’єктів державної влади або суб’єктів 

громадянського суспільства, вважаємо до цільне в межах цього підрозділу 

дисертації:  

1) здійснити аналіз історії розвитку уявлень про правотворчу діяльність, 

а також зробити спробу її періодизації та надати характеристику виокремленим 

етапам, з метою встановлення ґенези уявлень про творення права та носіїв 

правотворчих повноважень; 

2) розкрити сучасний стан наукового дослідження правотворчої 

діяльності, з’ясувати наукові аспекти правотворчої діяльності, котрі отримали 

відповідну наукову розробку, а також виокремити недоліки, які його 

характеризують; 

3) визначити перспективи наукового дослідження правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування. 

Зародження перших уявлень про походження права, його творення як 

процесу розумової діяльності, закріплення правотворчих ідей за допомогою 

правил юридико-технічного виразу та подальшу реалізацію норм права в 
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суспільному житті пов’язується з поглядами мислителів Античності. 

Традиційно світоглядні положення мислителів вказаного періоду структурують 

або періодизують на два напрями:  

1) міфологічні (сакральні) погляди, що пов’язують розуміння права, в 

тому числі і його виникнення, функціонування, дію з міфологічно-

божественними істотами, котрі визначають існування всього живого на Землі, в 

тому числі є джерелом права, гарантують його обов’язковість під страхом 

покарання, визначають статус права як божественно даного та охоронюваного;  

2) погляди раціонального плану, котрі надають відповіді на питання 

закономірностей державно-правового розвитку з точки зору їх розумового 

пояснення. Відповідно творення права є особливим різновидом розумової, 

творчої діяльності людини, що обумовлене закономірностями життя 

суспільства, визначається конкретною історичною епохою, має наступницький 

характер розвитку тощо.  

У міфологічних уявленнях мислителів Стародавнього Єгипту правотворча 

діяльність як самостійне явище ще не виокремлювалось, водночас 

обґрунтовувались ідеї про джерела виникнення закону, фактори, які його 

обумовлюють. Походження закону пов’язувалось із волею богів, зокрема 

богині Маат, котра вкладала мудрість, обов’язковість у зміст закону, 

уособлювала собою вищу ступінь справедливості та засіб покарання за 

порушення закону [164, с. 23]. Подібні уявлення про закон і право як явища, 

породжені божественними істотами, притаманні і поглядам мислителів 

Вавілону [199], де право набуває ще і функціонального розуміння як засобу 

подолання конфліктів між людьми та досягнення компромісу, а закон – 

формально-суб’єктного наповнення – як документ правителя, що закріплює 

вимоги до підвладних [266]. Правові вчення Стародавньої Індії доповнюють 

міфологічні уявлення про право та про його походження ідеями про наявність 

так званого універсального всеохоплюючого закону, що створений богом і від 

якого вже формуються людські закони вищими прошарками населення [449, 

с. 67-69]. Фактично мова іде вже про дуалізм походження права та його статусу, 
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що знаходить свій вираз в божественних законах та у людських (світських) 

законах.  

Поступовий перехід до раціональних поглядів на право притаманний 

поглядам мислителів Стародавнього Китаю, які наголошували на тому, що 

закон є проявом справедливості, в якому правителі виражають моральні засади 

співжиття людей (конфуціанство) [12, с. 356-359] або втілюють в собі інтереси 

держави, котрі закріплюються її правителями, визначають пріоритетність 

держави, об’єктивну необхідність забезпечення держави як основи протидії 

зовнішнім ворогам (легізм) [34, с. 417-418], або визначають загальні засади 

існування суспільства, їх поступальний розвиток та націленість на покращення 

життя людей (даосизм) [240, с. 126-128]. В стародавньому Китаї вже 

зароджувались перші уявлення щодо територіального поділу законів, 

виокремлення законів за ознакою суб’єкта їх видання та відповідно і самої 

діяльності по їх створенню. В цьому плані слід погодитись із думкою 

І. С. Кириленко в тому, що саме в поглядах мислителів стародавнього Китаю 

вперше зароджується думка про те, що закони та правовий вплив, який 

забезпечується законами, має здійснюватись не лише централізовано, а і 

реалізовуватись на місцевому рівні також в межах окремих спільнот, які на той 

час існували в стародавньому Китаї. Зокрема засновник моїзму Мо-Цзи в 

основу розуміння системи законодавства, закладав ідею про те, що центральний 

закон не здатний вирішити питання місцевого значення, особливо в частині 

протидії закону свавіллю місцевих чиновників, правителів, у яких фактично 

руки були розв’язані. Центральний закон не мав тієї необхідної регулятивної 

здатності щодо забезпечення порядку в межах певної території і зокрема 

обмеження місцевих правителів у здійсненні їх влади. Зокрема саме Мо-Цзи 

пропонує виокремити в окрему групу законів саме місцеві закони, які в 

правотворчому плані розроблялися на центральному рівні і в подальшому 

регламентували відносини в межах відповідної територіальної общини, яка 

розташовувалась на певній місцевості. Саме вони мали забезпечити, по-перше, 
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обмеження влади правителя і її конкретизацію, а по-друге, захистити місцевих 

жителів від свавілля цих правителів [183, с. 30-31].  

В поглядах мислителів Стародавньої Греції спостерігається поєднання 

міфологічних та раціональних ідей про право і закон в цілому, що відбивається 

і на уявленнях про правотворчу діяльність. Саме поняття «правотворчої 

діяльності» в той час ще не виокремлене, водночас окремі ідеї щодо процесу 

творення права, суб’єктів та націленості були обґрунтовані. Міфи Стародавньої 

Греції засновані на ідеях про божественне походження всесвіту, людини та 

всього, що оточує людину. Тому і питання закону у міфологічних вченнях 

розкривається крізь призму їх дарування богами людям, які дають людям мир, 

добро, карають за зло [237, с. 133-134]. Аксіоматичне визнання божественних 

істот як джерел справедливості, правди, гармонії в суспільстві, свідчить про 

авторитет тих правил, які походять від них. Правителі держави визнавались 

посередниками між людьми та божественними істотами, відповідно їх закони 

визначались такими, що мають божественне походження, закріплюють 

богоугодний устрій в суспільстві, а самі правителі є лише тими суб’єктами, які 

формулюють божественну волю та доносять її до відома людей. У 

раціональних поглядах мислителів Стародавньої Греції зроблено акцент на: 

історичному характері права, як такого, що походить від конкретної історичної 

епохи, відображаючи специфіку устрою людей, який переноситься у зміст 

права, надаючи усталеним взаєминам між людьми обов’язкового статусу 

(Полібій); новаторському характері права, що виникає в силу природного 

прагнення людини до удосконалення, а таке удосконалення потребує 

відповідного соціального середовища, що формується та в подальшому 

розвивається під впливом права як засобу стимулювання розвитку суспільства. 

Фактично право є винаходом людства заради свого розвитку (Протагор) [164, 

с. 87-88]. Походження права також пов’язується з індивідуальними вольовими 

здібностями окремих людей, які спроможні створювати закон, контролювати 

його реалізацію та наділити його загальнообов’язковою силою (Фразімах) 

[281, с. 409], тобто мова іде про властивості суб’єкта щодо створення права, 
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надання йому формального виразу, загальнообов’язкової сили, забезпечення 

реалізації тощо; розумові здібності людини щодо створення чогось нового, 

наповнення раціональним змістом положень законів (Сократ) [396, с. 103]. У 

правових вченнях Платона остаточно утверджується думка про розумовий 

характер створення законів, їх наділеність мудрістю та справедливістю, що 

можливо виключно завдяки розумовій діяльності людини. При чому ця 

розумова діяльність має носити суспільно корисний характер, тим самим і зміст 

закону набуває націленості на досягнення загального блага [164, с. 62-64.]. В 

цей період висловлюється думка про фактори, які впливають на якість закону, 

до яких відносяться устрій держави, збалансованість реалізації функцій 

держави правителями, робляться спроби обґрунтувати певні моделі права, що є 

ідеальними, зокрема наголошується на тому, що в законах мають бути втілені 

природні засади співжиття людей [313, с. 162].  

У поглядах Арістотеля питання правотворчості безпосередньо не 

розглядаються, однак, висловлюється декілька положень, які стосуються 

безпосередньо творення права, що в подальшому зберігають свою актуальність 

в сучасних концепціях правотворчості. Мова іде про поділ права на природне і 

офіційне, відповідно і походження (творення) природного та офіційного права 

має відмінний характер [17, с. 54]. Важливий внесок у подальше зародження 

вчення про творення права зробили філософи Стародавнього Риму, які одними 

з перших застосували категорію «правотворчість» як діяльність уповноважених 

суб’єктів та стали засновниками ідей щодо аксіоматичності походження права 

від природи людини та потреб щодо протидії свавіллю. Існуючі правові вчення 

доповнюються ідеями про змінний характер права, що відбувається під 

впливом життєдіяльності людей, і такі зміни в праві мають носити об’єктивно 

обумовлений характер та відповідати реальним потребам суспільства, впливати 

на його подальший розвиток, запобігати занепаду [444, с. 164-165], про 

документальну формалізацію права та подальше його виокремлення в думках 

та діяльності юристів, що надають праву «живого» статусу, забезпечуючи 

юридизацію життя суспільства [80, с. 39-40], про процес наповнення 
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законодавчих актів, положення яких втілюють в собі засади справедливості та 

доброти, потенційно є націленими на досягнення соціально корисних 

результатів своєї дії (Павел) [164, с. 102] тощо. Юристом Стародавнього Риму 

Папініаном одним з перших наголошено на суб’єктному аспекті виникнення 

права, яке є результатом ґрунтовної роботи мудрих мужів – правителів 

держави, які вкладають свої знання у зміст права, приймаючи його на благо 

населення та з метою забезпечення міцності держави [165, с. 103]. 

В ідеях Середньовічних юристів питання правотворчої діяльності 

розкривається крізь призму інших суміжних понять та категорій. Зокрема, 

наголошується на питаннях організації законодавчого процесу щодо 

забезпечення послідовності та виваженості при прийнятті законодавчих актів 

(Ірнерій). Зазначається і про те, що закон – це особливий документ, що фіксує 

загальнообов’язкові правила поведінки, які походять від правителя та 

забезпечується його волевиявленням, статусом та загрозою покарання за 

порушення положень закону. Запроваджується нове поняття – юридична сила 

закону, що відображає його статус та місце в системі законодавчих актів (Ф. де 

Бомануар). Також вказується і на те, що має міститись у змісті законів, які є 

формальним відображенням історичного етапу розвитку суспільства, 

відповідно і у змісті законів мають бути закріплені традиції і звичаї [164, с. 131-

132].  

У правових ученнях мислителів Відродження та Реформації питання 

правотворчої діяльності розкриваються крізь призму розширення вимог, які 

висуваються до закону, вказується на його поширеність на невизначене коло 

суб’єктів, недопустимість виключень серед суб’єктів, на яких поширюється дія 

законодавчого акту. Відповідно правотворча діяльність здійснюється виключно 

в процесуальному порядку, що дозволяє сформувати зміст і структуру 

законодавчого акту, надати йому ті властивості, що визначатимуть його 

юридичну силу та забезпечуватимуть його дію. Характеристика правотворчої 

діяльності отримує і суб’єктно зумовлений характер, пов’язується із 

виключною діяльністю держави щодо видання та скасування законів, і їх 
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змістом є розподіл нагород, покарань між суб’єктами (Ж. Боден) [164, с. 131-

132]. Г. Гроцій доповнює вчення про правотворчу діяльність ідеями про 

вимоги, які до неї висуваються [96, с. 301-302]. У поглядах філософа висловлені 

ідеї про необхідність встановлення мети правотворчої діяльності, визначення 

шляхів її досягнення, їх закріплення у змісті норм права та визначення стану 

досягнення мети правотворчої діяльності, що в подальшому свідчитиме про її 

якість та сприятиме визначенню подальшої необхідності удосконалення 

законодавчої бази, в тому числі і в частині узгодження національного та 

міжнародного права. 

У поглядах філософів Просвітництва розуміння правотворчої діяльності 

розширюється ідеями про «дух закону», тобто ті витоки, закономірності, що 

визначають об’єктивну потребу у положеннях відповідних законодавчих актів, 

впливають на формування їх змісту. В подальшому виявлення так званого духу 

закону за допомогою розумової людської діяльності, забезпечить втілення в 

положеннях актів правотворчості тих об’єктивних засад і потреб суспільства, 

котрі є важливими, суспільно витребуваними та корисними (Ш-Л. Монтеск’є) 

[164, с. 368-369]. Таким чином поєднання раціоналістичних та суспільно 

зумовлених засад забезпечить можливість побудувати оптимальний за змістом 

процес правотворчості. Розширюють спектр розуміння правотворчої діяльності 

і інші філософи періоду Просвітництва, вказуючи на те, що творення права – це 

насамперед розумова діяльність тих людей, які мають освіту, професійний 

досвід, відповідають загальновизнаним чеснотам, користуються авторитетом, 

здатні до вольових рішень та націлені на впровадження реформаційних 

проектів в суспільстві (К. А. Гельвецій); за своєю сутністю правотворча 

діяльність може бути розкрита як процес досягнення домовленостей в 

суспільстві і ці домовленості в подальшому формалізуються у 

документальному вигляді, їм надається загальнообов’язковий статус, а їх 

виконання забезпечується в тому числі і засобами державного примусу (Ж.-

Ж. Руссо). Філософ окремо звертає увагу на суб’єктів правотворчої діяльності, 

якими виступають, з одного боку, суб’єкти наділені державною владою, які 
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здійснюють її від імені держави, а з іншого боку – суб’єктом правотворчої 

діяльності є народ. Між вказаними суб’єктами постійно існують протирічності, 

які пов’язані різними за змістом потребами і інтересами, відповідно кожен з 

цих суб’єктів намагається їх закріпити за допомогою права. І лише шляхом 

узгодження цих інтересів, винайдення домовленостей відбувається творення 

права, як відображення результатів такої домовленості [376, с. 377]. Аналіз 

уявлень про правотворення того часу можливо було б продовжувати, водночас 

ми наголосили на ключових аспектах формування перших уявлень про 

правотворчу діяльність, їх розвитку, переосмислення, доповнення, що дозволяє 

нам вести мову про можливість періодизації історії розвитку уявлень про неї. 

Вважаємо, що вказану періодизацію доцільно здійснити відповідно до критерію 

змісту поглядів на правотворчу діяльність, що дозволить розкрити особливості 

становлення вчення про правотворчу діяльність, на підставі чого в подальшому 

визначити наукознавчий потенціал правотворчої діяльності, в тому числі і крізь 

питання суб’єктів її здійснення [56, с. 44-45].  

В якості першого етапу історії розвитку уявлень про правотворчу 

діяльність доцільно виокремити етап  панування світоглядного розуміння 

правотворчої діяльності, хронологічними межами якого є часовий проміжок від 

епохи Античності (ХІ ст. до н.е.) та триває до кін. ХVIII ст. Вказаний етап 

можливо охарактеризувати наступними положеннями: 

1) правотворча діяльність як об’єкт світоглядного сприйняття не 

отримує свого виокремлення як самостійна категорія юридичної науки та 

розкривається в поглядах філософів того часу крізь призму інших явищ 

соціальної дійсності (справедливість, закон, влада, примус, державна діяльність 

тощо). Незважаючи на те, що правотворча діяльність ще не була виокремлена 

як самостійний об’єкт світоглядного або наукового осмислення, в цей період 

закладається пізнавальна основа для виокремлення та подальшого становлення 

правотворчої діяльності як явища правової дійсності. Це формує світоглядний 

рівень сучасного розуміння правотворчої діяльності як багатоаспектної 

категорії; 
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2) проблеми походження, виникнення права, факторів, котрі його 

обумовлюють, суб’єктів, що здійснюють формулювання права, розкриваються 

через загальні уявлення про людство, відносини між людьми, поєднання 

релігійного і світського життя. Це забезпечує формування загального уявлення 

про право, в тому числі і про його творення як об’єктивно існуючий процес, 

який приманний державно організованому суспільству та змінюється під 

впливом розвитку факторів людського співжиття;  

3) уявлення про творення права засновані на загальних (світоглядних) 

методологічних засадах пізнання, що формують підґрунтя для подальшого 

здійснення конкретно наукових досліджень правотворчої діяльності; 

4) погляди філософів на питання творення права мають наступницький 

характер, акумулюють в собі найбільш раціональні уявлення про творення 

права, що закладає основу для подальшого виокремлення та розвитку концепції 

правотворчості; 

5) проблематика суб’єктів правотворчості займає центральне місце в 

системі філософських поглядів мислителів цього періоду, що відображає ряд 

властивостей правотворчості як людської розумової усвідомленої діяльності, 

що забезпечує закріплення та подальшу реалізацію права, його здатність до 

зміни відповідно до волевиявлення уповноважених суб’єктів;  

6) цей період пов’язаний із появою та обґрунтуванням перших уявлень 

про право крізь призму його розуміння як: а) природного явища, що є 

елементом природи людини, відображає людські потреби та інтереси, слугує 

засобом правової індивідуалізації людини, та як б) позитивного явища, що є 

похідним, набуває документального виразу та слугує засобом закріплення 

інтересів суб’єктів суспільства і держави. Відповідно, розуміння правотворчої 

діяльності засноване на розумінні права як природного явища, що 

опосередковано залежить від людської діяльності, є об’єктивно сформованим 

та в подальшому розвивається під впливом людської діяльності, а також 

розкривається у позитивному розумінні права як явища, що залежить від 
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професійної діяльності уповноважених суб’єктів щодо документального 

закріплення та в подальшому поширення права на суспільні відносини; 

7) важливу роль відіграв теологічний напрям розуміння права, що 

дозволяє охарактеризувати правотворчу діяльність як виключно божественну, 

що походить від Всевишнього, відображає релігійні засади та слугує засобом їх 

поширення на суспільство. 

Наступним етапом історії розвитку уявлень про правотворчу діяльність 

доцільно виокремити етап панування юридичного розуміння правотворчої 

діяльності, хронологічними межами якого є часовий проміжок від поч. ХІХ ст. 

та триває до поч. ХХ ст. Його особливістю є те, що правотворча діяльність стає 

самостійним предметом наукового пізнання та досліджується крізь призму 

типів праворозуміння, що в цей період активно розробляються, дозволяють 

сформувати комплекс вихідних положень про право та, фактично, 

узагальнюють розуміння права. В цьому плані слід підтримати думку 

Т. О. Дідича, який в межах дослідження теоретико-правових аспектів 

правоутворення приходить до висновку, що історія його вивчення на етапі з кін. 

ХVІІІ ст. і до поч. ХХ ст. свідчить про вивчення правоутворення як об’єкта 

філософського пізнання, що розкривається з точки зору його самостійності як 

явища, що має закономірності виникнення, розвитку, функціонування та 

вдосконалення, наділене відповідними властивостями, що відмежовує його від 

інших явищ правової реальності. Переважно правоутворення розкривається в 

межах відповідних шкіл праворозуміння, які на той час інтенсивно 

розвиваються, в основу його пізнання покладено ідею розуміння права як 

основи подальшого пізнання його утворення. Особливо ґрунтовно 

правоутворення досліджується представниками соціологічної та історичної 

шкіл праворозуміння, які найбільш ґрунтовно та всебічно обґрунтували ідею 

походження права від закономірностей розвитку суспільства, рівня розвитку 

його культури в контексті відповідного історичного етапу його становлення, 

стану сприйняття суспільством тощо [120, с. 62-63]. На нашу думку, Т. О. Дідич 

є правим в тому, що положення типів праворозуміння в цей період дійсно 
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набувають піку свого розвитку, що дозволяють сформувати потужну 

методологічну основу для вивчення будь-яких правових явищ, в тому числі і 

правотворчої діяльності, де розуміння права як узагальнюючого поняття стає 

основою розуміння відповідних правових явищ, як форм його прояву. 

Відповідно надавши відповідь на те, що ми розуміємо під правом, ми зможемо 

обґрунтувати те, що ми розуміємо під діяльністю щодо його творення. У змісті 

підрозділу 2.1. ми окремо ще звернемось до проблематики неоднозначності 

розуміння правотворчої діяльності, водночас витоками такої неоднозначності, 

розпорошеності та багатоаспектності розуміння права, а з ним і правотворчої 

діяльності, є саме різноманітні підходи до праворозуміння, які формуються і 

розвиваються в цей період.  

Насамперед слід звернути увагу на особливості положень природно-

правової концепції, яка формується ще в період Античності та набуває свого 

потужного розвитку саме на цьому етапі. Природно-правова концепція вкладає 

в основу розуміння права ідею його приналежності до людської природи, яке є 

проявом всеосяжної свободи людини та забезпечує встановлення чітких меж 

поведінки суб’єктів, де можлива реалізація її інтересів. Вказана концепція 

праворозуміння включає в себе ідеї розуму, як людської властивості, що здатен 

виявити і зафіксувати право у вигляді відповідного документу та в подальшому 

мати можливість бути усвідомленим, впливати на поведінку людини щодо її 

життя у правовому просторі. Вказаній концепції праворозуміння притаманні 

ідеї: справедливості як основи взаємин між людьми, яка становить передумову 

та зміст права, основу його впливу на суспільство [16], вічності права як прояву 

природи людини, порушення якої фактично є порушенням природи людини 

[251, с. 58]; теологічного характеру права як явища, що походить від 

Всевишнього, який створив людину, вклавши в її сутність загальні правила 

співжиття в суспільстві, що виявились в подальшому у писаному праві; 

водночас право має дуалістичний характер та виявляється у вигляді 

божественних законів, які мають вічний незмінний характер та існують у 

вигляді релігійних канонів та світських (людських) законів, що засновані на 
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божественних і забезпечують поширення правил співжиття на суспільство [250, 

с. 44]. Окрім того, природно-правова концепція включає в себе положення про 

розумність права як переосмисленої уповноваженими суб’єктами держави 

природи людини, що потребує забезпечення її інтересів в правовому 

середовищі [96, с. 48]; моральність права як вимір духовного буття людини, 

заснованого на засадах природного права (І. Кант) [90, с. 51-53]; прав людини, 

котрі є мірилом створення права та його подальшої дії, становлять соціальну 

цінність, що потребує закріплення за допомогою права та створення належного 

правового механізму їх забезпечення (Гегель) [319, с. 83]. На переконання 

В. І. Попова, природне право формується шляхом взаємодії різноманітних умов 

життя суспільства та в подальшому перетворюється на право, проходячи через 

інститут правотворчої діяльності, набуваючи тим самим свого прояву у змісті 

юридичних законів [320, с. 164].  

Цікавими і корисними для розвитку уявлень про правотворчу діяльність 

стали погляди засновників та послідовників юридичного позитивізму. У своїх 

поглядах Дж. Остін наголошував на тому, що право неможна розглядати крізь 

призму людської природи або божественного веління, оскільки це посилює 

абстрактність його визначення, не дозволяє людини уявити, що таке право, та 

відчути його дію. Відповідно вчений пропонує взяти за основу формальні 

характеристики права як документально закріпленого акту, що відображає 

інформаційний масив про дозволену і заборонену поведінку суб’єктів. Вказану 

роботу по формалізації права доцільно закріпити виключно за державою в особі 

уповноважених суб’єктів [298, с. 399]. Цікавими є ідеї Р. Ієрінга в тому, що 

право – це виключно письмовий загальнообов’язковий набір правил поведінки 

суб’єктів, а процесом творення права є діяльність уповноважених суб’єктів 

держави та народу у виключних випадках, при чому вчений наголошував на 

наявності факторів творення права, під якими визначав публічні і приватні 

інтереси, боротьба між якими становить основу творення права [161, с. 442]. 

Крізь призму позитивістських ідей про право Г. Кельзен конкретизує його в 

межах вчення нормативізму, пропонуючи розуміння права шукати в його виразі 
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як системи норм, що закріплені в ієрархічно побудованій системі нормативно-

правових актів. Творення таких норм права та їх формалізація у вигляді 

нормативно-правових актів покладається на державу та суспільство, які 

поєднують свою роботу та забезпечують збалансування приватних і публічних 

інтересів [176, с. 261-265]. Важливе значення положення нормативізму має для 

розуміння засобів гарантування права, які так само закріплюються шляхом 

правотворчої діяльності у змісті нормативно-правових актів та покладаються на 

державу (Г. Ф. Шершеневич) [458].  

В цей період розвиваються положення історичної школи права (Г. Гуго, 

Г. Пухта, Ф. Савіньї та ін.), що засновують розуміння права на ідеях його 

історичної зумовленості, мінливості, прояву, відображення соціальних 

цінностей у праві відповідної історичної епохи. Вчені одними з перших 

доповнюють ідеї мислителів обґрунтуваннями можливості виникнення права 

об’єктивного, спонтанного, яке не залежить від людини, в той же час є 

відображенням відповідної історичної епохи. Такі норми права виникають із 

життя людей, ними виробляються, визнаються, набувають авторитетності, а 

вже в подальшому їм надається відповідна форма закріплення [164, с. 590]. 

Вченими вперше піднімається питання про складність правотворчості, що 

включає в себе не лише формально юридичну діяльність по оформленню норм 

права, їх зміни та скасування, але і про наявність попереднього (підготовчого) 

етапу, коли ці норми права формуються, зароджуються, виокремлюються та 

розвиваються в мажах реального життя суспільства. У положеннях історичної 

школи права крізь призму питань правотворчої діяльності пропонується 

визначати право як таке, що походить від історичних закономірностей життя 

суспільства, його мови, культури, традицій, є історично мінливим та 

розвивається в напрямку набуття цивілізаційних рис (Г. Гуго) [165]. Окрім того 

ідеї історичної школи права стосуються і питання так званого «народного 

духу», який стає джерелом права, тим самим допускаючи участь народу у 

створенні права; наголошується на процесуальних засадах правотворчої 

діяльності, що забезпечує вираз народного духу (Ф. К. Савіньї) [377]. Також 
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вказується і на те, що правотворча діяльність здатна забезпечити поточний стан 

розвитку суспільства, реалізувати його потреби та вимоги часу (Г. Пухта) [350, 

с. 54].  

У науковому плані для забезпечення всесторонності та об’єктивності 

пізнання правотворчої діяльності цікавими є положення соціологічного типу 

праворозуміння, що так само зароджується та розвивається в окреслений нами 

період. В основу розуміння права соціологічний тип вкладає ідею його 

приналежності до соціального середовища, зумовленості права соціальними 

факторами та його функціонування виключно в межах суспільства, що 

реалізується у поведінці суб’єктів суспільства. Варто наголосити на поглядах 

Е. Дюркгейма, який вказує на природу та сутність права, що виявляється у 

відповідній солідарності людей. Саме прагнення людей до солідарності 

визначає необхідність винайдення компромісних засад їх співжиття, 

забезпечення злагоди в їх поведінці, що знаходить своє закріплення в нормах 

права. В подальшому право сприятиме збереженню цієї солідарності, 

забезпечення її непорушності, гарантування її укріплення [131]. Тобто мова іде 

про право як про прояв солідаризму в суспільстві, засіб його закріплення та 

забезпечення. Положення соціологічного типу праворозуміння, що формуються 

в цей період, розкривають право також як особливу нормативну систему, 

природою якої є гармонія в суспільстві (Л. Дюгі) [130, с. 4], є результатом 

існування та функціонування суспільства, визначає об’єктивну необхідність 

правового забезпечення суспільних відносин, здійснення впливу з метою 

досягнення соціально значимого ефекту (Н. М. Коркунов) [204, с. 149], 

зумовлюється закономірностями розвитку суспільства, відповідно постійно 

змінюється під впливом зміни суспільних потреб (І. В. Михайловський) [261, 

с. 312], відображає в собі результат та зміст досягнення суспільством стану 

солідаризму та гармонії співжиття людей (М. М. Ковалевський) [188, с. 87], 

виникає виключно завдяки суспільству в межах здійснення діяльності по його 

творенню (Б. А. Кістяківський) [185, с. 208]. Також вченими того часу 

наголошується на тому, що право походить з порядку взаємовідносин між 
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суб’єктами, що в подальшому виявляється у правопорядку, яким по суті 

виступає саме право. В свою чергу творення права є нічим іншим як надання 

реального виміру правопорядку через здійснення юридичної практичної 

діяльності [478, с. 701; 479, с. 45], при чому важливу роль в цьому процесі 

відіграє правова інформація, котра відображатиме сприйняття правових вимог 

суспільством  [476; 477, с. 460-469] тощо.  

Варто наголосити і на поглядах Є. Ерліха, який в межах власної концепції 

«живого права» характеризує процес його творення як постійний і 

безперервний, що визначає та закріплює неписані норми законів, тобто ті, що 

реально існують та функціонують у суспільстві, знаходять свою реалізацію в 

житті суспільства [463].  

Доцільно також звернути увагу і на положення психологічного підходу до 

праворозуміння, що формується в цей період та доповнює положення 

попередніх підходів ідеями про походження права не від суспільства чи від 

держави, а від психіки людини, що породжує інтуїтивне право, котре, з одного 

боку, виражається в подальшому в письмовій формі шляхом закріплення в 

актах законодавства, а з іншого боку – забезпечує формування правосвідомості 

у суб’єкта в частині підкорення своєї поведінки відповідним нормам права. В 

положеннях психологічного підходу до праворозуміння обґрунтовуються ідеї 

про спроможність психіки людини до сприйняття права та його формування, 

підкорення його вимогам та моделювання людської поведінки, вказується на 

особливості емоційно-інтелектуальних переживань людини, правових зв’язків 

між людьми [304, с. 192], звертається увага на розуміння офіційного права як 

такого, що походить від представників публічної влади в державі, та 

інтуїтивного права, як універсального поняття, що відображає його 

індивідуальний (суб’єктний) вимір [304, с. 609–640]. 

Узагальнюючи особливості викоремленого нами етапу історії розвитку 

уявлень про правотворчу діяльність, вважаємо за доцільне зупинитись на 

наступних положеннях, що дозволять його охарактеризувати. Етап панування 
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юридичного розуміння правотворчої діяльності характеризується тим, що 

правові погляди вчених на питання правотворчої діяльності:  

‒ по-перше, засновані на світоглядних уявленнях мислителів і 

філософів минулого та продовжують їх розвиток шляхом переосмислення 

витоків і сутності права, його походження та функціонального призначення, 

ролі держави та суспільства у формуванні права та його вдосконаленні, 

співвідношення діяльності суб’єктів в процесі формування права; 

‒ по-друге, набувають предметного характеру, в яких правотворча 

діяльність отримує самостійне категоріальне значення та позначає особливу 

сферу життєдіяльності суспільства, де формується право, формалізується його 

зміст та забезпечується в подальшому реалізація його положень; 

‒ по-третє, набувають наукового характеру, де правотворча діяльність 

становить наукознавчий інтерес, що може бути досліджена в межах юридичних 

наук шляхом застосування загальнонаукових та спеціально наукових методів 

дослідження, а його результати набуватимуть наукового характеру; 

‒ по-четверте, визначають правотворчу діяльність як різновид людської 

юридичної практичної діяльності, що здійснюється на професійній основі, її 

змістом є творчий процес щодо розробки правил поведінки, їх закріплення та 

надання їм обов’язкового статусу; 

‒ по-п’яте, засновані на підходах до розуміння права, що дозволяє 

розкрити правотворчу діяльність як складний багатоаспектний феномен в 

межах концепцій: 

а) юснатуралізму, де правотворча діяльність розглядається, з одного боку, 

як процес зародження, розвитку закономірностей буття людини, а також їх 

виявлення крізь призму морально-релігійних основ взаємодії між людьми, а з 

іншого боку – як їх подальше наділення правовими властивостями шляхом 

формалізації, поширення правової інформації на суб’єктів суспільства та 

втілення в їх життєдіяльність; 

б) позитивізму, відповідно до якого правотворча діяльність, з одного боку, 

являє собою процес формування загальнообов’язкових правил поведінки, що 
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здійснюється від імені держави уповноваженими суб’єктами, виражає волю 

держави та виявляється у формі законодавства, а з іншого боку – забезпечує 

регулятивно-охоронний вплив на суспільство, підпорядковує його волі 

держави, забезпечує відповідну поведінку людей, а його порушення призводить 

до застосування примусу та можливості притягнення порушника до юридичної 

відповідальності; 

в) історичної школи праворозуміння, відповідно до положень якої 

правотворча діяльність є окремим елементом (етапом) правоутворення, що 

відображає в собі офіційний процес діяльності уповноважених державою 

суб’єктів щодо втілення державної політики або всього народу шляхом 

втілення так званого «духу народу», що передбачає формулювання правил 

поведінки та їх закріплення в положеннях форм (джерел) права, врахування 

особливостей змінюваності права в історичному ракурсі під впливом факторів 

територіального, національного, мовленнєвого, культурного характеру; 

г) соціологічної школи права, згідно з положеннями якої правотворча 

діяльність, з одного боку, є різновидом соціально значимої діяльності, що 

засновується на об’єктивних потребах суспільного життя, її змістом є 

офіційний процес творення права, що орієнтує правотворця на вивчення вже 

тих відносин, які склалися в суспільстві, а з іншого боку, є формою прояву 

взаємодії між суб’єктами соціуму, що визначає усталені засади співжиття 

людей, здійснюється з метою фіксування можливих та необхідних моделей 

поведінки в правовій сфері життєдіяльності суспільства та націлене на 

протидію і подолання соціальних конфліктів і побудови цивілізованих відносин 

між людьми; 

д) психологічної школи права, положення якої характеризують 

правотворчу діяльність як форму прояву людської психіки щодо створення 

права, його сприйняття та подальшого керування поведінкою індивідами, що 

засноване на розмежуванні офіційного та інтуїтивного права як професійної 

діяльності суб’єктів правотворчої діяльності та звичного життя пересічних 

громадян, змістом якої є формування правосвідомості і правової поведінки. 
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В якості наступного і завершального етапу історії розвитку уявлень про 

правотворчу діяльність доцільно виокремити етап панування багатоаспектного 

розуміння правотворчої діяльності, хронологічними межами якого є часовий 

проміжок від сер. ХХ ст. та до сьогодні. Вказаний етап пов’язаний із науковим 

розумінням правотворчої діяльності як складної категорії, в основу визначення 

якої вкладаються різноманітні характеристики вказаного явища (функціональні, 

суб’єктні, процесуальні, порівняльні, системні тощо). В цьому плані слід 

підтримати думку С. С. Слинька в тому, що питання правотворчої діяльності в 

наукових працях розкривається через: критерії, які висуваються до змісту 

правотворчої або законодавчої діяльності; вимоги до змісту, структури та 

форми правотворчих актів; критерії, яким мають відповідати суб’єкти, які 

здійснюють правотворчу або законодавчу діяльність; систему рекомендацій 

щодо змісту правотворчої або законодавчої діяльності тощо. Це пояснюється 

тим, що правотворча діяльність є явищем складним та багатогранним, яке 

відіграє важливу роль в процесі розвитку національного та міжнародного права. 

Вказане обумовлює досить високий ступінь уваги до проблем правотворчої 

діяльності зі сторони як мислителів та філософів минулого, так і державних 

діячів та науковців сучасності. Оскільки така увага до питань правотворчої 

діяльності зумовлюється її практичним призначенням, тому переважна 

більшість поглядів на проблематику правотворчої діяльності стосуються питань 

її вдосконалення, вироблення шляхів її покращення в умовах розбудови 

державності та правової системи. Такий підхід до проблематики правотворчої 

діяльності сформувався ще у працях філософів минулого та зберігає свою 

актуальність і на сьогодні [391, c. 36-37]. Тому спробуємо узагальнити погляди 

вчених та охарактеризувати наукове розуміння правотворчої діяльності, беручи 

за основу відповідні критерії, що відображатимуть ті або інші характеристики 

правотворчої діяльності, які закладено в основу її визначення. Насамперед слід 

вести мову про категоріальне розуміння правотворчої діяльності, що 

розкривається через її ознаки, котрі відмежовують правотворчу діяльність від 

інших суміжних понять [373, с. 51];  
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В юридичній науці представлений широкий спектр наукових праць, в яких 

правотворча діяльність розкрита крізь призму її функціонального призначення, 

як явища, що виникає та в подальшому розвивається під впливом відповідних 

функціональних потреб суспільства і держави. На переконання вчених, 

правотворчу діяльність доцільно розглядати крізь призму її спроможності 

забезпечити подолання колізій та протиріч у праві, а також вдосконалення 

змісту положень актів правотворчості [447, с. 229]; забезпечити формалізацію 

права та в подальшому визначати правовий вплив на ту або іншу сферу 

життєдіяльності суспільства [9, с. 89; 279, с. 16; 128, с. 15-34]; сприяти 

оновленню законодавчої бази шляхом підготовки правових положень, зміст 

яких засновуватиметься на принципах гуманізму, справедливості, всебічного 

захисту прав та свобод людини і громадянина [97, с. 34] тощо. 

Функціональність правотворчої діяльності також вченими розкривається через 

її визначення як сукупності завдань, котрі покладаються на суб’єктів 

правотворчої діяльності [262, с. 5-6; 208, с. 53-54], а також як кола напрямів 

діяльності (функцій) суб’єктів правотворчої діяльності [122, с. 12-13], щодо 

впливу на правову систему [76, с. 78]. 

Окремо слід звернути увагу і на процесуальне розуміння правотворчої 

діяльності, яке визнається різновидом юридичного процесу, що наділений 

закономірностями свого виникнення, здійснення та досягнення 

результативності вказаної діяльності. На думку С. В. Поленіної, правотворча 

діяльність у виключно процесуальному порядку забезпечує поступове 

подолання безсистемності законодавчої бази, недопущення її внутрішньої 

колізійності та невиправдано великої кількості нормативно-правових актів [317, 

с. 33-34]. Крізь призму процесуальності правотворча діяльність досліджується 

М. А. Голодним як особливий процес, через багаточисельні етапи якого мають 

бути підготовлені обґрунтовані по змісту та досконалі за формою правотворчі 

акти [88, с. 119], Д. А. Ковачевим, що розуміє під правотворчою діяльністю 

юридично регламентований порядок реалізації уповноваженими суб’єктами 

права на творення права [191, с. 75-79]; І. П. Лихолат, що наголошує на 
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процесуальності правотворчої діяльності як умови її результативності [236, 

с. 80]; Ю. О. Тихомировим, який у визначення поняття «правотворча 

діяльність» закладає ідею її процесу як системи пов’язаних між собою стадій 

аналізу і виявлення законодавчих проблем, підготовки та обговорення 

законопроектів, їх розгляду та прийняття [420, с. 181-182] тощо. 

Важливе значення мають і праксеологічні підходи до характеристики 

правотворчої діяльності як різновиду юридично значимої діяльності, [70, с. 410; 

381, с. 81-82; 446, с. 386], що виявляється у підготовці та прийнятті акту, що 

закріплює правотворчі положення [20, с. 8-9]; забезпечує досягнення найбільш 

повної відповідності між правилами поведінки, що встановлюються у правових 

нормах, та об’єктивними і суб’єктивними факторами суспільного життя [208, 

с. 53]. 

Слід звернути увагу і на питання суб’єктного розуміння правотворчої 

діяльності як різновиду людської діяльності, наділеного рисами професійності 

та націленості на розробку, прийняття та введення в дію норм права [255, 

с. 297; 398, с. 157; 179, с. 24], що реалізується уповновженими суб’єктами [167, 

с. 13-14], здійснюється тими особами, що відповідально ставляться до 

підготовки правотворчих положень [166, с. 34-35]. Правотворча діяльність 

досліджується також крізь призму її походження виключно від здібностей 

людини до творчої інтелектуальної діяльності, метою якої є розробити і 

закріпити різні моделі правової поведінки суб’єктів, котрі можуть бути 

усвідомлені та реалізовані у свідомій поведінці людини [399, с. 51]; здатності 

людини до пізнання об’єктивної дійсності, існуючої системи суспільних 

відносин, котрі детермінують процес здійснення правотворчої діяльності [273, 

с. 15-16]; спроможність людини до розумової діяльності, змістом якої є 

моделювання суспільних відносин та вибору і закріплення такого варіанту 

поведінки, який є допустимим, необхідним або забороненим [278, с. 79]; її 

здібностей до винайдення та закріплення соціального компромісу у змісті норм 

права [122, с. 12-13] тощо. 
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Окрім того, в поглядах вчених на питання розуміння правотворчої 

діяльності спостерігається посилення уваги до проблеми її здійснення 

державою та так званими «недержавними» суб’єктами (населенням держави, 

органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, 

профспілками тощо), при чому у поглядах вчених акцент робиться на 

конкуренції правотворчої діяльності держави та недержавних суб’єктів, їх 

взаємодоповнення, конкуренції, незалежності суб’єктів її здійснення тощо. 

Вказана проблематика особливо актуалізується в сучасних умовах розвитку 

України, суб’єктів її управління, рівня розбудови громадянського суспільства. 

Тому сучасний стан наукової розробки правотворчої діяльності представлений 

поглядами вчених, в яких вона розкривається крізь призму реалізації функцій 

по державному управлінню суспільством шляхом створення, зміни або 

скасування норм права [441, с. 194] тощо.  

Сучасне наукове розуміння правотворчої діяльності є досить дискусійним, 

представлено в юридичній літературі епізодичними дослідженнями вчених та 

засновується на тій або іншій характеристиці вказаного явища. Окрім того, 

значна кількість наукових поглядів вчених досліджують питання правотворчої 

діяльності крізь призму інших суміжних категорій юридичної науки, таких як 

«правоутворення», «законодавча база», «правове регулювання», правовий 

вплив» тощо. Тим самим суттєвий вплив на зміст, процес та результат наукових 

досліджень правотворчої діяльності справляють доктринальні підходи до 

визначення вказаних категорій. Окрім того, варто наголосити і на тому, що 

сучасний стан наукового дослідження правотворчої діяльності має 

міждисциплінарний характер, оскільки представлений поглядами вчених як 

теоретико-історичних юридичних наук (теорія держави і права, історія держави 

і права України, історія держави і права зарубіжних країн та ін.), так і галузевих 

юридичних наук – конституційне право, міжнародне право, цивільне право, 

кримінальне право та спеціально юридичних наук (законотворчість, державна 

служба тощо).  
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Значне коло робіт, що стосуються правотворчої діяльності, підготовлені 

вченими, які досліджують окремі аспекти правотворчості, зокрема суб’єктів, які 

здійснюють правотворчу діяльність [338]; процесу здійснення правотворчої 

діяльності [24]; правового статусу правотворчих актів [38; 77]; правотворчих 

повноважень [55] тощо, при чому ці наукові праці здійснені на дисертаційному 

та на монографічному рівні [110; 274], представлені у навчальній літературі 

[175; 178; 218], викладені в матеріалах юридичних періодичних видань [454; 

107; 394] тощо. Такий стан наукового дослідження проблем правотворчої 

діяльності свідчить про певну розпорошеність наукових робіт, нечіткість 

результатів таких досліджень, оскільки не вироблено єдиних підходів до 

розуміння сутності правотворчості, практики її здійснення, особливо тих 

питань, що стосуються сучасної специфіки розбудови вітчизняного 

законодавства. Однак, оскільки правотворча діяльність є явищем, що 

змінюється і залежить від особливостей розвитку суспільства, від ефективності 

законодавства і його відповідності об’єктивним потребам, вона потребує 

постійного наукового переосмислення. Перед вітчизняною наукою сьогодні 

постало непросте завдання – надати відповідь на питання щодо однозначного 

розуміння сутності і змісту правотворчої діяльності, її суб’єктів та вироблення 

єдиних концептуальних засад практики здійснення правотворчої діяльності.  

В цьому плані Т. О. Дідич вказує на те, що наукове дослідження проблем 

правотворчої діяльності в контексті методології сьогодні знаходиться в стані 

переосмислення. Це обумовлено декількома чинниками. По-перше, слід 

говорити про те, що, незважаючи на тривалу історію наукового дослідження 

правотворчої діяльності, не вироблено спільного і однозначного розуміння 

питань її природи, в тому числі і тих питань, що стосуються її походження від 

суб’єктів правотворчості. В результаті сьогодні в науковому стані остаточно не 

з’ясовано особливості походження правотворчої діяльності: або від держави в 

особі органів державної влади, або від суспільства в особі відповідних 

соціальних груп, котрі визначають потреби у здійсненні правотворчої 

діяльності і зміні правового регулювання, а також виступають так званим 
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індикатором якості правотворчої діяльності. По-друге, слід говорити про 

складний і багатоаспектний характер правотворчої діяльності, яка може 

розглядатися як особливе юридичне явище чи процес; специфічна форма 

юридичної практичної діяльності уповноважених суб’єктів; соціально значима 

діяльність, що породжує відповідні правові наслідки для суб’єктів права; засіб 

правового впливу на суб’єктів суспільства і на суспільні відносини [115, с. 152-

153]. Характеризуючи вказаний етап історії розвитку уявлень про правотворчу 

діяльність, слід наголосити на наступних положеннях, що визначатимуть його 

особливості. Етап панування багатоаспектного розуміння правотворчої 

діяльності: 

‒ по-перше, має наступницький характер, оскільки заснований на 

світоглядних (філософських) та юридичних уявленнях мислителів і філософів 

минулого, відображає особливості розвитку сучасного суспільства, його потреб 

та інтересів, а сама правотворча діяльність набуває статусу самостійного 

предмету наукового пізнання; 

‒ по-друге, розкриває її як правове явище, що є невід’ємним елементом 

правової дійсності, має правову сутність та зміст, здійснюється у відповідному 

процесуальному порядку уповноваженими на те суб’єктами, а її результатом є 

відповідні акти правотворчості; 

‒ по-третє, відзначається ускладненням розуміння правотворчої 

діяльності, посиленням її багатоаспектного розуміння, що розкриває її як явище 

процесуального, функціонального, праксеологічного, суб’єктного плану, що 

засновується на застосуванні методології юридичної науки світоглядного, 

загальнонаукового та спеціально наукового рівнів; 

‒ по-четверте, наукові дослідження правотворчої діяльності 

представлені в наукових працях: 1) юридичних та неюридичних суспільних 

наук (політології, соціології, психології тощо); 2) теоретико-історичних 

юридичних наук (теорія держави і права, історія держави і права України, 

історія держави і права зарубіжних країн та ін.); галузевих юридичних наук 

(конституційне право, міжнародне право, цивільне право, кримінальне право 
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тощо) та спеціально юридичних наук (законотворчість, державна служба тощо); 

3) дисертаційного та монографічного рівня; у навчальній літературі; викладені 

в матеріалах юридичних періодичних видань тощо; 

‒ по-п’яте, правові ідеї, в яких досліджено питання правотворчої 

діяльності мають як теоретичний, так і прикладний характер, оскільки 

обумовлені особливістю правотворчої діяльності не лише як явища 

теоретичного плану, але як і явища практичного плану, що безпосередньо 

пов’язане з практичною юридичною діяльністю.  

Важливе значення для всебічної характеристики історії розвитку уявлень 

про правотворчу діяльність мають питання перспектив її наукової розробки, які 

можливо встановити саме на підставі попереднього аналізу історіографічних 

аспектів дослідження проблематики правотворчої діяльності. Слід відзначити, 

що в юридичній літературі були зроблені окремі поодинокі спроби вчених 

розкрити пізнавальний потенціал правотворчої діяльності. Зокрема на прикладі 

наукового дослідження локальної нормотворчості І. С. Кириленко наголошує 

на тому в сучасних умовах активізації практики локальної нормотворчості є 

серйозна необхідність наукового дослідження наступних питань: потребує 

уточнення понятійно-категоріальний апарат і формулювання єдиного, 

загальноприйнятого визначення локальної нормотворчості як самостійного 

правового поняття; сьогодні вкрай важливо в науковому плані обґрунтувати 

стадійність локальної нормотворчості, визначити зміст, послідовність стадій 

нормотворення, що забезпечують результативність її здійснення; важливим 

питанням в науковому плані залишається питання сфер застосування локальної 

нормотворчості; потребують наукової розробки питання правового 

регулювання локальної нормотворчості, що має бути забезпечено на науковому 

рівні шляхом надання конкретних рекомендацій щодо вдосконалення локальної 

нормотворчості в Україні [183, с. 54-55]. С. С. Слинько у власному 

дисертаційному дослідженні так само звертає увагу на перспективи 

дослідження правотворчої діяльності, розкриваючи це питання крізь призму 

вивчення теоретико-правових аспектів правотворчої політки. Вчений 
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наголошує на тому, що перспективними напрямами слід визначити: по-перше, 

подолання заідеологізованості поглядів на явище правотворчої діяльності в 

цілому, що сформувалися в радянській юридичній науці та подальшого їх 

впливу на сучасні наукові дослідження правотворчої  діяльності і правотворчої 

політики в країнах пострадянського простору; по-друге, посилення 

міждисциплінарного характеру наукових досліджень правотворчої діяльності, 

що потребує застосування відповідного методологічного інструментарію; по-

третє, потребує наукового переосмислення правотворча діяльність крізь призму 

її реалізації на національному та міжнародному рівнях тощо [391, с. 39-40]. 

Подібні спроби були зроблені і у дослідженнях таких вітчизняних вчених як 

Ж. О. Дзейко [111]; В. М. Косович [209], Т. О. Дідич [120], Т. В. Росік [372] та 

інших. 

Вважаємо, що в сучасних умовах розвитку правотворчої діяльності, 

значної поляризації публічних потреб та інтересів, котрі визначають об’єктивну 

необхідність зміни правового регулювання як передумови правотворчої 

діяльності, слід відзначити, що проблематика співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування 

набуває особливого значення в частині наукознавчого потенціалу. Про це нами 

було зазначено і в деяких публікаціях [64, с. 164; 65, с. 134-138]. Її наукова 

розробка є витребуваною як з точки зору теорії права, так і з точки зору 

практики здійснення правотворчої діяльності в Україні.  На нашу думку, 

перспективи наукової розробки питань співвідношення правотворчої діяльності 

виявляються в межах наступних напрямів науково-дослідної роботи: 

1) посилення наукового дослідження історико-методологічних та 

правових аспектів співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування, що включає в себе аналіз та 

періодизацію історії становлення, розвитку та перспектив наукового пізнання 

правотворчої діяльності, а також з’ясування методологічних аспектів вказаного 

наукового дослідження;  
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2) активізація наукового вивчення феноменологічних аспектів 

правотворчої діяльності як сфери функціонування органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, що включає в себе встановлення 

понятійних аспектів правотворчої діяльності, уточнення визначення вказаного 

поняття, встановлення його ознак; 

3) важливо здійснити аналіз та узагальнити наукові погляди вчених, які 

стосуються теоретико-правових та практичних аспектів правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, а 

також питань їх взаємозв’язку, а також з’ясувати і охарактеризувати 

положення, які визначають взаємозв’язок правотворчих повноважень органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування; 

4) доцільно провести аналіз наукових підходів до розуміння 

процесуальних аспектів правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, здійснити їх узагальнення; визначити та 

охарактеризувати спільні та відмінні ознаки процесу правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування; 

5) набувають високого рівня актуальності дослідження проблем та 

перспектив розвитку правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави 

та місцевого самоврядування в Україні в частині її узгодження, координації з 

метою недопущення конфлікту повноважень, колізій і прогалин в положеннях 

актів правотворчості тощо. 

Тому здійснюючи це дисертаційне дослідження, звертаючи увагу на 

актуальність тематики дисертаційної роботи, вважаємо за доцільне продовжити 

наше дослідження відповідно до перспективних напрямів наукового пізнання 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування.  

1.2 Методологічна основа наукового дослідження співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в Україні 



54 

 

Невід’ємним та важливим елементом будь-якого наукового дослідження є 

його методологічна основа, яка покликана забезпечити всебічність та 

об’єктивність наукового пізнання. Значення методологічної основи наукового 

дослідження важко переоцінити, оскільки від оптимальної її побудови залежить 

якість наукового пізнання, витребуваність та соціальна корисність результатів 

науково-дослідної роботи. Слід погодитись з думкою Г. В. Наставної в тому, 

що методологічна основа дослідження в юридичній науці є передумовою 

ефективності та результативності наукової роботи. Тому вивчення її 

різноманітних аспектів завжди має підвищений рівень актуальності, оскільки 

потенційно націлене на удосконалення науково-дослідної роботи в 

юриспруденції. Посилює актуальність вивчення методологічної основи 

наукового дослідження існуюча в юридичній науці методологічна криза, 

недостатність реалізації функціонального потенціалу загальноприйнятих 

методологічних підходів та методів наукового пізнання, їх доктринальна 

невизначеність та дискусійність розуміння, недоліки їх застосування в процесі 

наукової роботи, остаточна невизначеність та розпорошеність положень типів 

праворозуміння [277, с. 3-4]. 

Методологічна основа наукового дослідження має індивідуалізований 

характер та залежить насамперед, від особливостей предмету наукового 

дослідження, який визначає відповідний набір методологічних засобів, методів, 

прийомів і способів, які можуть бути застосовані і повинні бути застосовані до 

вивчення предмету. Особливості предмету цієї дисертаційної роботи, що 

становлять теоретико-правові аспекти співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні, 

визначають необхідність формування методологічної основи наукового 

пізнання, що має врахувати: 

 по-перше, феномен правотворчої діяльності, як різновиду юридично 

значимої діяльності, що впливає на явища і процеси правової дійсності, 

породжує юридичні наслідки в процесі і за результатами її здійснення; 
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 по-друге, суб’єктний характер правотворчої діяльності, оскільки вона 

походить від повноважень органів і посадових осіб держави та органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування, що наділені публічним статусом, 

водночас їх статус зумовлює прояв функцій держави та функцій самоврядного 

характеру; 

 по-третє, аспект співвідношення правотворчої діяльності, що вимагає 

здійснення відповідних порівняльних досліджень, з метою формування 

цілісного уявлення про таке співвідношення в залежності від суб’єктів її 

здійснення.  

В юридичній літературі методологічна основа наукового пізнання 

теоретико-правових аспектів співвідношення правотворчих повноважень 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування розкрита досить 

епізодично і переважно крізь призму вивчення інших суміжних з тематикою 

цієї дисертаційної роботи аспектів. На переконання Т. В. Котенко, 

методологічна складова дослідження на прикладі функціонального 

призначення місцевого самоврядування, в тому числі і його правотворчої 

функції, що виокремлюється вченою [210, с. 57-58], в цілому визначається 

характером та змістом мети і завдань дисертаційного дослідження, а 

використання того або іншого методу, або їх сукупності зумовлено складністю 

конкретного питання, що вивчається. В подальшому вчена виокремлює 

функціональні переваги відповідних методологічних підходів та методів 

наукового пізнання [210, с. 6-7] та конкретизує їх по відношенню до тих 

питань, що досліджуються у змісті дисертаційної роботи [210, с. 16-17; 35; 59; 

92; 119]. 

Т. О. Дідич крізь призму аналізу теоретико-методологічних засад 

правоутворення, в межах чого досліджує і особливості таких суб’єктів 

правоутворення як держава та громадянське суспільство, наголошує на тому, 

що наукове дослідження визначається двома складовими: предметом і 

методологічною основою, що формується індивідуально на підставі аналізу 

особливостей предмету дослідження. Відповідно, з огляду на специфіку 
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предмету дослідження має визначатись методологічна основа самого 

дослідження. В подальшому в роботі вчений виокремлює комунікативно-

інституційний методологічний підхід та визначає його пізнавальні переваги. 

Щодо особливостей суб’єктів правоутворення, вчений конкретизує переваги 

цього методологічного підходу, звертаючи увагу на такі особливості 

правоутворення (тобто предмету дослідження. – Прим. авт.) як: 1) наявність 

широкого кола суб’єктів, які впливають, а подекуди і визначають утворення 

права, де центральне місце належить громадянському суспільству як вищому 

рівню організації людського середовища, яке об’єктивно потребує та в 

результаті формує правові норми, в подальшому їх змінює, скасовує тощо; 

2) приналежність правоутворення до окремої сфери життєдіяльності 

громадянського суспільства, яка обумовлюється рівнем розвитку 

громадянського суспільства, змістом його діяльності, характером взаємодії 

суб’єктів громадянського суспільства, інтересами та потребами як всього 

суспільства, так і окремих його суб’єктів; 3) інституційний характер прояву 

процесу утворення права крізь призму життєдіяльності суб’єктів 

громадянського суспільства, форм та результатів їх взаємодії, що визначає 

інституційність прояву утворення права у формі системи норм права, 

визначають наукову доцільність конкретизації переваг комунікативно-

інституційного підходу щодо пізнання правоутворення як сфери взаємодії 

суб’єктів громадянського суспільства [120, с. 276-277]. В результаті науковцем 

пропонується застосувати комунікативно-інституційний методологічний підхід 

до пізнання правоутворення, конкретизуються його переваги до вивчення 

правоутворення як сфери комунікативно-інституційної взаємодії суб’єктів 

громадянського суспільства. За аналогією автор наголошує на необхідності 

виокремлення методологічного підходу, тобто основи дослідження держави як 

суб’єкта правоутворення, визначає його переваги [120, с. 312-313]. В цьому 

ключі наголошується також і на тому, що «аналіз питань правотворчої 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації в Україні в контексті сучасних 

правових досліджень, визначає доцільним конкретизувати їхнє підґрунтя, яким 
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виступають відповідні методи та принципи дослідження, котрі забезпечують 

об’єктивність і достовірність результатів самого дослідження … важливе місце 

в цьому процесі належить методології дослідження, яка охоплює широке коло 

наукових засобів пізнання сутності цього інституту» [104, с. 156-157]. 

Незважаючи на епізодичність наукового вивчення методологічної основи 

пізнання теоретико-правових аспектів співвідношення правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, 

слід відзначити, що її виокремлення та обґрунтування потребує 

індивідуалізованого підходу, враховуючи особливості тематики дисертаційного 

дослідження, її об’єкту і предмету, завдань та мети, на досягнення якої націлена 

наукова робота. Тому актуальність встановлення і обґрунтування 

методологічної основи наукового пізнання теоретико-правових аспектів 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування у нас не викликає сумніву. Враховуючи 

вищезазначене, вважаємо за доцільне у цьому підрозділі дисертації:  

 здійснити аналіз особливостей предмету цієї дисертаційної роботи 

крізь призму його наукознавчого потенціалу та методологічного 

інструментарію його пізнання; 

 проаналізувати та охарактеризувати наукові підходи до формування 

методологічної основи пізнання правотворчої діяльності в цілому та її 

здійснення суб’єктами державної влади, органами і посадовими особами 

місцевого самоврядування; 

 встановити складові методологічної основи наукового дослідження 

теоретико-правових аспектів співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування, а також визначити їх 

функціональне призначення. 

Враховуючи безпосередню залежність процесу формування методологічної 

основи наукового дослідження від особливостей предмету цієї дисертаційної 

роботи вважаємо за доцільне розпочати нашу роботу з аналізу вказаних 
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особливостей крізь призму його наукознавчого потенціалу та методологічного 

інструментарію пізнання.  

Теоретико-правові аспекти співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, що становлять 

предмет нашого дослідження являють собою складну систему ключових 

характеристик правотворчої діяльності, котрі походять від природи та сутності 

правотворчості, визначають зміст правотворчого процесу і статус його 

результатів. Спробуємо проаналізувати їх особливості та встановити їх 

пізнавальний потенціал. Провести цю роботу вважаємо за доцільне здійснити 

шляхом структуризації предмету наукового дослідження, аналізу його 

складових та визначення наукознавчого потенціалу у їх поєднанні. 

Насамперед варто звернути увагу на феномен правотворчої діяльності як 

наукознавчу проблему, що має багатоаспектний характер. Правотворча 

діяльність – це особливий різновид юридично значимої діяльності конкретних 

уповноважених суб’єктів, що закріплена за допомогою правових норм, 

визначає умови, порядок та результат правотворчості, змістом якої є вияв 

об’єктивної необхідності правового забезпечення суспільних відносин, його 

зміни або скасування, відповідна розробка проектів правових норм, їх 

закріплення у змісті актів правотворчості, подальший розгляд вказаних актів, їх 

прийняття та введення в дію. В юридичній літературі правотворча діяльність як 

об’єкт пізнання розкривається епізодично та неоднозначно. Наприклад, 

зазначається про те, що правотворча діяльність – це заснована на правах та 

обов’язках суб’єктів правотворчості їх активна поведінка, що потребує 

наукового дослідження з метою визначення правотворчого статусу суб’єкта, що 

ними наділений, та статусу актів правотворчості, їх місця та співвідношення з 

іншими актами правотворчості, котрі прийняті за результатом здійснення 

правотворчої діяльності [271, с. 56-57]. Окрім того вченими зазначається також 

і про те, що пізнавальний потенціал правотворчої діяльності виявляється в її 

критеріальній ролі закріплення основ взаємодії між «юридично рівними і 

вільними партнерами в усіх сферах життя людини» [401, с. 18]. Зазначається 
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також і про те, що правотворча діяльність є виключно технічним засобом 

розмежування сфер діяльності суб’єктів правотворчості та подальшого 

забезпечення формування актів правотворчості відповідно до принципів 

системності та взаємоузгодженності [278, с. 119; 333, с. 208-209]. Отже, 

досліджуючи правотворчу діяльність ми спроможні встановити 

«авторитетність» суб’єкта правотворчості крізь призму здатності до 

закріплення основ взаємодії між юридично рівними і вільними партнерами в 

усіх сферах життя людини, тобто мова іде про розвиток суспільства та надання 

йому ознак громадянського. Також пізнавальний потенціал правотворчої 

діяльності пов’язується вченими і з наявністю так званих прямих та непрямих 

суб’єктів правотворчості, де прямими суб’єктами є держава або суспільство, 

водночас вони не спроможні здійснювати творення права, оскільки творча 

діяльність – це виключна здібність людського розуму. Тому виникає 

необхідність формування непрямих (похідних) суб’єктів правотворчості, їх 

уповноваження на розробку та прийняття актів правотворчості. Сама 

правотворча діяльність виступає об’єктом пізнання з метою встановлення ролі 

держави або суспільства у формуванні права [312, с. 47]. Вказаний аналіз 

відображає виключно окремі погляди вчених щодо правотворчої діяльності, 

водночас доводить потужний їх наукознавчий потенціал, що потребує 

формування відповідної методологічної основи для їх вивчення.   

На нашу думку, з точки зору методологічного потенціалу пізнання 

правотворчої діяльності, слід вказати на наявність наступних аспектів:  

‒ правотворча діяльність – це суб’єктно зумовлений феномен, що 

походить від статусу суб’єктів правотворчості, є невід’ємним його елементом, 

не може відбуватись без суб’єкта правотворчості, її здійснення визначається 

суб’єктом правотворчості та слугує критерієм правомірності, повноти та 

ефективності здійснення ним правотворчих повноважень. Відповідно наукове 

дослідження теоретико-правових аспектів правотворчої діяльності відбувається 

крізь призму її суб’єктної зумовленості як невід’ємної складової 

функціонування суб’єктів правотворчості; 
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‒ правотворча діяльність має правовий характер, оскільки є 

закріпленою за допомогою норм права, здійснюється в порядку, передбаченому 

правом та породжує правові наслідки, пов’язані із зміною стану правової 

реальності. Таким чином в методологічному плані правотворча діяльність 

потребує свого наукового дослідження крізь призму поєднання загально 

наукових та спеціально наукових методів наукового пізнання, що дозволить 

встановити її особливості як наукознавчого феномену, що є, з одного боку – 

елементом соціальної дійсності, оскільки здійснюється в межах суспільства та 

відповідно до потреб суспільства, а з іншого боку – особливим правовим 

феноменом, що є елементом правової реальності; 

‒ правотворча діяльність здійснюється виключно в процесуальному 

порядку, забезпечуючи послідовність і результативність творення права. 

Відповідно проблематика правотворчої діяльності в методологічному плані 

потребує поєднання методологічних підходів та методів, що здатні всебічно 

розкрити її, з одного боку – як явище, яке змінюється під впливом 

різноманітних факторів суспільного розвитку, а з іншого боку – реалізується в 

процесуальному порядку завдяки послідовній реалізації своїх повноважень 

суб’єктами правотворчості. Тому ключову роль тут відіграватиме діяльнісний 

та функціональний методологічні підходи, а також діалектичний метод 

наукового дослідження, що забезпечать поєднання теоретичних та практичних 

засад правотворчої діяльності, дозволять розкрити її як категорію, що залежить 

від конкретного періоду розвитку суспільства і змінюється під його впливом; 

‒ правотворча діяльність є такою, що потенційно націлена на 

досягнення правового результату у вигляді відповідного акту правотворчості. 

Отже, в методологічному плані вивчення теоретико-правових аспектів 

правотворчої діяльності потребує застосування широкого кола методів та 

методологічних підходів, пов’язаних з аналізом правотворчої діяльності крізь 

призму прогнозування та моделювання результатів. 

Іншою складовою предмету цього дисертаційного дослідження є 

співвідношення правотворчої діяльності, що свідчить про спроможність в 
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науковому плані становити самостійний об’єкт порівняння. В юридичній 

літературі питання співвідношення будь-яких правових явищ і процесів 

визначається як наукознавча спроможність бути порівняними з огляду на їх 

спільну природу, відмінну сутність, що характеризує досліджувані явища крізь 

призму їх спільних та відмінних ознак [256, с. 150], які мають свої особливості 

в межах тих або інших аспектів, за якими здійснюється наукове дослідження. В 

результаті вчена справедливо і обґрунтовано приходить до висновку, що 

комплексне розуміння характеру співвідношення правових явищ (на прикладі 

державної та політичної влади. – Прим. авт.) «можливо розкрити лише шляхом 

встановлення та характеристики спільних та відмінних ознак вказаних 

категорій, що надасть змогу на феноменологічному та методологічному рівнях 

з’ясувати їх характерні властивості» [256, с. 150-151]. Проблема 

співвідношення правових явищ як наукознавче питання в літературі 

визначається як встановлення взаємного відношення, взаємного зв’язку, 

взаємної залежності різних величин, предметів, явищ [69, с. 1170], 

характеристика положень, які відображатимуть взаємне відношення кого-

небудь, чого-небудь [213, с. 487], розкривати спільні, відмінні аспекти та 

аспекти взаємозв’язку між досліджуваними явищами взаємний прояв тих або 

інших особливостей [224, с. 120; 322, с. 111-113]. Таким чином мова іде про 

спроможність правотворчої діяльності до поділу на різновиди за суб’єктною 

ознакою та подальшого порівняння, що включає в себе визначення їх спільних 

та відмінних ознак, а також аспектів взаємодії (взаємовпливу). Окрім того, 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування може бути розкрито і крізь призму їх ролі, що 

відображатиме превалюючий або паритетний характер відповідного різновиду 

правотворчої діяльності.  

Відповідно правотворчу діяльність органів і посадових осіб держави та 

правотворчу діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

можливо визначити як об’єкти порівняння одного рівня або порядку, які мають 

спільну природу, особливу сутність, є суб’єктно зумовленими феноменами, які 
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займають самостійне місце в системі правових явищ та в системі юридичної 

практичної діяльності. У методологічному плані важливо відзначити, що 

співвідношення правотворчої діяльності характеризується:  

‒ по-перше, наявністю спільних ознак, що характеризують вказані 

різновиди правотворчої діяльності як такі, що мають спільну природу, зміст, 

визначаються наявністю суб’єктів та націленістю на результат тощо; 

‒ по-друге, наявністю відмінних ознак, оскільки вказані різновиди 

правотворчої діяльності відзначаються різними суб’єктами її здійснення, 

відповідно процес її здійснення буде відмінним, правовий статус актів 

правотворчості також матиме відмінності тощо; 

‒ по-третє, взаємодією (взаємовпливом), що дозволить розкрити 

правотворчу діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування крізь призму: 

а) превалюючого значення одного з різновидів правотворчої діяльності, що 

визначатиметься особливістю співвідношення держави та суспільства, їх роллю 

у функціонуванні кожного з них (наприклад, тоталітарний чи авторитарний 

політичний режим в державі визначатиме домінуюче значення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави, порівняно з правотворчою 

діяльністю суб’єктів місцевого самоврядування, і навпаки, демократичний 

політичний режим, де розвинені інститути громадянського суспільства, 

визначатиме домінуюче значення правотворчої діяльності суб’єктів місцевого 

самоврядування, а правотворча діяльність органів і посадових осіб держави на 

місцях матиме виключно допоміжний характер або буде відсутньою взагалі. 

Водночас правотворча діяльність органів і посадових осіб держави 

загальнодержавного рівня буде здійснюватись незалежно від правотворчої 

діяльності суб’єктів місцевого самоврядування та в межах тих питань, що 

віднесені до відома суб’єктів державної влади та відображають 

загальнодержавні потреби і інтереси); 

б) паритетного (рівноправного) значення вказаних різновидів правотворчої 

діяльності, що дозволить визначити особливості їх взаємодії на умовах 
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взаємності та відсутності панування одного різновиду правотворчої діяльності 

над іншим. Наприклад, проведення реформаційної політики в суспільстві та 

державі потребує збалансування правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування, забезпечення їх синхронності, 

своєчасності та взаємодоповненості, що дозволить сформувати ефективний 

механізм активізації та результативного завершення передбачених реформ.  

І третьою складовою предмету цього дисертаційного дослідження є 

теоретико-правові аспекти, як окрема сторона загальної проблематики 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування. Теоретико-правові аспекти будь-яких явищ та 

процесів правової сфери життєдіяльності соціуму як предмет наукового 

інтересу в юридичній науці визначається як коло закономірностей, що 

характеризують досліджуване явище або процес крізь призму об’єктивних 

закономірностей його зародження, виникнення, розвитку та вдосконалення 

[194, с. 45-46; 196, с. 56], що не прив’язує його аналіз до конкретних проявів 

досліджуваного явища або процесу [349, с. 5], формує систему універсальних 

понять та категорій, що становлять методологічну основу подальших галузевих 

та спеціально прикладних досліджень [375, с. 19-21] тощо. 

В методологічному плані теоретико-правові аспекти, як окрема сторона 

загальної проблематики співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування фактично конкретизує 

предмет нашого дослідження, вказуючи на те, що:  

‒ по-перше, питання співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування ми досліджуємо як 

проблему універсальну, незалежно від особливостей прояву вказаного 

співвідношення в тій або іншій державі; 

‒ по-друге, співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування ми розглядаємо як особливий 

універсальний стан, що характеризується історією свого зародження, 

становлення, розвитку та потенційною здатністю до вдосконалення; 
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‒ по-третє, співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування ми розглядаємо як питання 

методологічного плану, результати вивчення якого становитимуть основу для 

подальшого розвитку галузевих юридичних наук, особливо в частині 

дослідження конституційно-правових, адміністративно-правових аспектів 

здійснення правотворчої діяльності вказаних суб’єктів, а також як особливий 

різновид професійної діяльності, предметом якої є творення права. Окрім того, 

результати нашого дослідження становитимуть основу для подальшого 

удосконалення співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування в Україні.  

Таким чином можемо підсумувати думку про те, що пізнавальними 

складовими предмету цього дисертаційного дослідження є:  

‒ правотворча діяльність як наукознавча проблема, яка по-перше, є 

суб’єктно зумовленим феноменом, що походить від статусу суб’єктів 

правотворчості, є невід’ємним його елементом, не може відбуватись без 

суб’єкта правотворчості, її здійснення визначається суб’єктом правотворчості 

та слугує критерієм правомірності, повноти та ефективності здійснення ним 

правотворчих повноважень; по-друге, має правовий характер, оскільки є 

закріпленою за допомогою норм права, здійснюється в порядку, передбаченому 

правом та породжує правові наслідки, пов’язані із зміною стану правової 

реальності; по-третє, здійснюється виключно в процесуальному порядку, 

забезпечуючи послідовність і результативність творення права; по-четверте, 

потенційно націлена на досягнення правового результату у вигляді 

відповідного акту правотворчості; 

‒ закономірності співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування, що можливо визначити як об’єкти порівняння 

одного рівня або порядку, які мають спільну природу, особливу сутність, є 

суб’єктно зумовленими феноменами, які займають самостійне місце в системі 

правових явищ та в системі юридичної практичної діяльності. В 
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методологічному плані важливо відзначити, що співвідношення правотворчої 

діяльності характеризуються: по-перше, наявністю спільних ознак, що 

характеризують вказані різновиди правотворчої діяльності як такі, що мають 

спільну природу, зміст, визначаються наявністю суб’єктів та націленістю на 

результат тощо; по-друге, наявністю відмінних ознак, оскільки вказані 

різновиди правотворчої діяльності відзначаються різними суб’єктами її 

здійснення, відповідно процес її здійснення буде відмінним, правове положення 

актів правотворчості в системі законодавства також матиме відмінності тощо; 

по-третє, взаємодією (взаємовпливом), що дозволить розкрити правотворчу 

діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування крізь 

призму: а) превалюючого значення одного з різновидів правотворчої 

діяльності; б) паритетного (рівноправного) значення вказаних різновидів 

правотворчої діяльності;  

‒ теоретико-правові аспекти, як окрема сторона загальної проблематики 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування, що розкривають предмет цієї дисертаційної роботи: 

по-перше, як універсальну проблематику, яка існує незалежно від особливостей 

прояву вказаного співвідношення в тій або іншій державі; по-друге, як 

особливий універсальний стан, що характеризується історією свого 

зародження, становлення, розвитку та потенційною здатністю до 

вдосконалення; по-третє, як питання методологічного плану, результати 

вивчення якого становитимуть основу для подальшого розвитку галузевих 

юридичних наук, особливо в частині дослідження конституційно-правових, 

адміністративно-правових аспектів здійснення правотворчої діяльності 

вказаних суб’єктів, а також як особливий різновид професійної діяльності, 

предметом якої є творення права. Окрім того, результати нашого дослідження 

становитимуть основу для подальшого удосконалення співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в Україні. 
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Встановивши та охарактеризувавши складові теоретико-правових аспектів 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування, визначивши особливості їх розвитку як 

наукознавчої проблематики, вважаємо за доцільне продовжити наше наукове 

дослідження. Це доцільно здійснити шляхом аналізу та характеристики 

наукових підходів до формування методологічної основи пізнання правотворчої 

діяльності в цілому та її здійснення суб’єктами державної влади, органами і 

посадовими особами місцевого самоврядування.  

В юридичній літературі розуміння питань формування методологічної 

основи наукових досліджень є неоднозначним та потребує уточнення і 

конкретизації відповідно до предмету наукового пізнання. Характеризуючи 

методологічну основу наукових досліджень вченими зазначається про те, що її 

формування має відбуватись шляхом виокремлення «методів, засобів і 

прийомів, за допомогою яких набуватимуться та обґрунтовуватимуться нові 

знання в науці». Проте в подальшому вченими акцентується увага на 

діалектичній складовій будь-якого предмету наукового дослідження, що 

визначає необхідність виокремити в методології науки динамічний і статичний 

аспекти аналізу. В результаті доводиться, що динамічний аспект пов’язується з 

аналізом проблем генезису, походження, становлення та розвитку наукового 

знання, що дає можливість говорити про методологію наукового дослідження, 

зорієнтовану на пошук нового знання, а статичний аспект методології 

зорієнтований на вивчення та аналіз результатів отриманого знання, його форм 

і структур [375, с. 24].  

В юридичній літературі вченими також зазначається про те, що з метою 

формування методологічного інструментарію наукового дослідження важливо 

взагалі не комбінувати методологічні підходи та методи наукового 

дослідження, а встановити, виокремити і обґрунтувати ключовий метод 

наукового дослідження, який матиме панівне значення для вивчення 

конкретного питання в юриспруденції [213, с. 433]. Так само пропонується 
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вченими взагалі формувати методологічну основу наукового дослідження 

шляхом побудови дворівневої системи методологічного інструментарію:  

‒ діяльнісний рівень, що забезпечує застосування комплексу  методів 

дослідження, які дозволяють забезпечити правильність здійснення розумових і 

практичних операцій; 

‒ конструктивний рівень, що з точки зору стратегії наукового 

дослідження націлений на накопичення знань про предмет дослідження та 

отримання і обґрунтування нового наукового знання [233, с. 24].  

За аналогією пропонується також виокремити такі рівні методологічної 

основи наукового дослідження як загальний і спеціальний, що включають в 

себе відповідно загальні і спеціальні методи, які в подальшому спроможні 

забезпечити поєднання міждисциплінарності та предметності наукового 

пізнання [336, с. 57-58], а також систему одиничних методів і прийомів 

наукового пізнання [443, с. 33-34], що дозволяють вузькопрофільно дослідити 

предмет наукового пізнання. 

Враховуючи складність та багатоаспектінсть предмету цієї наукової 

роботи, слід підтримати ідеї П. М. Рабіновича, який розкриває питання 

формування методологічної основи наукового дослідження крізь призму 

складових методології, система яких має бути індивідуально виокремлена, 

обґрунтована і застосована дослідником. Вчений структурує методологію 

наукових досліджень на системи: а) філософсько-світоглядних підходів 

наукового дослідження, до яких відносить матеріалістичний, ідеалістичний, 

діалектичний, метафізичний підходи; б) методів наукового дослідження, до 

складу яких включено загальнонауковий, груповий та спеціальний методи; 

в) засобів науково-юридичного дослідження, що включають в себе емпіричний 

і теоретичний. Окремо вчений зазначає і про наявність вчення про 

використання в пізнанні вказаних елементів методології наукового дослідження 

для вивчення право-державницьких закономірностей [353, с. 24]. Це дозволить 

сформувати такий методологічний інструментарій, що забезпечить адекватність 

та повноту вивчення об’єкта пізнання [224, с. 118], оскільки методологічний 
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інструментарій включатиме в себе елементи методології права загалом і 

методології конкретної юридичної науки, в межах якої здійснюється наукове 

дослідження [434, с. 18-20]. 

В науковому плані цікавими є поради вчених щодо умов та порядку 

формування методологічної основи наукового дослідження. Зокрема, цілком 

слушно наголошується на тому, що умовою формування методологічної основи 

дослідження є: 1) врахування динаміки явища, що досліджується; 

2) визначеність мети наукового дослідження; 3) передбаченість процесу 

досягнення мети дослідження; 4) забезпечення всебічності отримання 

інформації щодо явища, яке досліджується; 5) забезпечення уточнення, 

збагачення, систематизації термінів і понять у науці; 6) забезпечення 

формування системи наукової інформації, яка базується на об’єктивних фактах, 

і застосуванні логіко-аналітичного інструменту наукового пізнання [98]. 

М. І. Козюбра, хоч і не наголошує безпосередньо на питаннях формування 

методологічної основи наукового пізнання, водночас акцентує увагу на 

багаторівневості методології, рівнями якої є:  

а) філософська методологія як методологія вищого рівня узагальнення, яка 

складає світоглядну основу всієї наукової діяльності; 

б) конкретний рівень методології, до складу якого відносяться спеціальні і 

приватні рівні методологічного осмислення даних науки та практики [196, с. 7].  

В подальшому вчений зазначає про те, що вказані рівні становлять 

універсальний підхід до формування методологічної основи наукового 

дослідження конкретних питань юриспруденції. Вказану думку варто 

підтримати, оскільки складність та багатоаспектність методології наукового 

пізнання, а також індивідуальність кожного окремого питання юриспруденції, 

що становить пізнавальний інтерес, зумовлюють необхідність індивідуального 

підходу до формування методологічної основи дослідження із врахуванням 

специфіки предмету дослідження та функціонального потенціалу складових 

методології наукового пізнання.  
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Найбільш обґрунтовано до характеристики методологічної основи 

пізнання в цілому на прикладі теоректио-методологічних засад правоутворення 

підійшов Т. О. Дідич у власному дисертаційному дослідженні. Вчений 

наголошує на тому, що формування методологічної основи повинно 

здійснюватись індивідуально із врахуванням насамперед особливостей 

предмету наукового пізнання. Обґрунтовуючи вказану думку, наголошує на 

тому, що «методологічна основа наукового дослідження формується під 

впливом таких чинників: 

1) складність предмета дослідження, його наукознавчий потенціал, 

теоретичні та практичні потреби його наукового пізнання; 

2) різноманітність принципів наукового пізнання, методологічних 

підходів та методів наукового дослідження, що можуть та мають бути 

застосовані до вивчення предмета дослідження як окремо один від одного, так і 

у їх органічному поєднанні; 

3) особливості типів правопізнання, які акумулюють у собі однотипні 

погляди на право, тим самим даючи змогу узагальнити знання про право та в 

подальшому забезпечити цілісність наукового дослідження в цілому; 

4) дослідницькі здібності суб’єктів, які здійснюють наукове пізнання; 

5) мета завдання наукового дослідження, які виокремлено і визначено в 

процесі здійснення дослідження; 

6) науковий результат, на отримання якого орієнтовано дослідження та 

який зумовлює науковий інтерес і практику наукової діяльності [120, с. 116]. 

В цьому аспекті слід відзначити і погляди О. І. Ющика. Вчений приходить 

до висновку про те, що в основі методології дослідження має знаходитись ідея 

щодо зведення різних знань предмета до його єдиного поняття, відповідно у 

визначенні сформульованого поняття має бути відображено найбільш 

характерні властивості [469, с. 108-110]. На нашу думку, такий підхід є досить 

обмежений, оскільки наукове дослідження не зводиться виключно до 

формування та вдосконалення понятійно-категоріального апарату юридичної 

науки. Це досить однобічна характеристика формування методологічної основи 
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дослідження, оскільки не враховує всього науково-дослідного потенціалу 

методології.  

Враховуючи проаналізовані нами підходи до характеристики формування 

методологічної основи пізнання, вважаємо за доцільне зазначити про її 

особливості стосовно вивчення правотворчої діяльності в цілому та її 

здійснення суб’єктами державної влади, органами і посадовими особами 

місцевого самоврядування. Такі особливості можливо розкрити в межах 

наступних положень:  

1) формування методологічної основи пізнання є необхідним етапом 

науково-дослідної роботи, що дозволяє узагальнити функціональний потенціал 

складових методології наукового пізнання та визначити найбільш оптимальне 

їх поєднання для вивчення теоретико-правових аспектів правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування; 

2) формування методологічної основи пізнання правотворчої діяльності 

в цілому та її здійснення суб’єктами державної влади, органами і посадовими 

особами місцевого самоврядування є передумовою результативності наукового 

дослідження, обґрунтованості, достовірності та повноти наукових результатів; 

3) формування методологічної основи пізнання теоретико-правових 

аспектів правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування є об’єктивно витребуваним невід’ємним етапом науково-

дослідної роботи, що дозволить сформувати науково-дослідну стратегію 

дослідження та визначити конкретні напрями наукового пізнання дослідника, 

забезпечить організованість та послідовність науково-дослідної роботи; 

4) формування методологічної основи пізнання в межах цієї наукової 

роботи пов’язано з особливостями предмету наукового дослідження, що 

потребує індивідуалізації складових методологічної основи наукового 

дослідження та формування окремої системи принципів наукового пізнання, 

методологічних підходів та методів наукового дослідження, що забезпечать 

всебічність, комплексність та об’єктивність наукового дослідження 
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співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування. 

Продовжуючи наукове дослідження, вважаємо за доцільне встановити 

складові методологічної основи наукового дослідження теоретико-правових 

аспектів співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, а також визначити їх функціональне 

призначення. Виконання вказаного завдання матиме підсумковий характер та 

забезпечить формування цілісного уявлення щодо методологічної основи цього 

наукового дослідження.  

Насамперед, доцільно узагальнити розуміння методологічної основи та її 

складових, що в подальшому дозволить встановити їх функціональне 

призначення. В юридичній літературі існує досить широкий спектр підходів до 

розуміння методологічної основи наукового дослідження та її складових. На 

переконання Д. А. Керімова, складовими методології є теоретична основа, 

тобто коло методів, способів та прийомів наукового пізнання, а також способи 

організації пізнавального процесу [180, с. 25]. Фактично мова іде про 

інструментарій наукового пізнання, з одного боку, та організацію пізнавального 

процесу – з іншого, які у своєму поєднанні забезпечують здійснення науково-

дослідної роботи в цілому. Так само обґрунтовується ідея про те, що 

складовими методологічної основи є: динамічна складова, що націлена на 

отримання нових наукових результатів, та статична складова, в межах якої 

відбувається вивчення, узагальнення та переосмислення отриманих наукових 

результатів [375, с. 7-8]. В юридичній літературі досить широко представлені 

окремі авторські погляди вчених на питання структури методологічної основи, 

до складу якої відносяться:  

1) сукупність методів наукового пізнання, котрі застосовуються 

дослідником, забезпечуючи його відповідність принципам наукового 

дослідження [287, с. 20-22; 5, с. 15; 339, с. 22-29]; 

2) сукупність методів наукового пізнання, а також принципів і прийомів 

наукового дослідження [230, с. 47-49; 357, с. 23]; 
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3) сукупність світоглядних підходів наукового пізнання, а також правил 

їх використання [353, с. 213];  

4) концепції та методологічні конструкції, які виступають формою 

виразу результатів наукового дослідження [220, с. 29]; 

5) комплекс принципів наукового пізнання, методологічних підходів та 

методів дослідження [446, с. 20; 242, с. 10; 385, с. 11] тощо.  

Останній підхід до характеристики складових методологічної основи 

наукового дослідження є найбільш поширеним в юридичній науці. Враховуючи 

те, що ми не ставимо перед собою завдання розробити і уточнити складові 

методологічної основи наукового дослідження в цілому, вважаємо за доцільне 

взяти останній доктринальний підхід за основу для подальшого встановлення 

функціональних можливостей складових методологічної основи вивчення 

теоретико-правових аспектів правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування. 

Важливе значення мають принципи наукового пізнання, що становлять 

ідеологічну, орієнтаційну основу будь-якого наукового дослідження, 

забезпечуючи дослідження ключовими (вихідними положеннями), на яких має 

бути заснована науково-дослідна робота. В цьому плані справедливою є думка 

Д. А. Керімова, який зазначає, що принципи дослідження правотворчої 

діяльності є важливою умовою вивчення діяльності суб’єктів публічної влади, 

оскільки ми порушуємо питання методологічної основи дослідження 

владарювання в цілому [181, с. 90]. Методологічна основа дослідження 

правотворчої діяльності в цілому має ґрунтуватися на загальних (базових) для 

всіх гуманітарних наук принципах. Традиційно застосовуються три такі 

дослідницькі принципи: всебічності, згідно з яким державно-правові явища 

мають досліджуватися не відокремлено один від одного, а в їх взаємозв’язку та 

взаємодії з іншими явищами (інститутами); принцип історизму, що дозволяє 

дослідити правотворчу діяльність не лише під кутом сучасності, а й 

враховуючи особливості розбудови в минулому, спрогнозувати прийдешнє; 

принцип комплексності, відповідно до якого наукове дослідження теми слід 
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проводити не тільки з позиції правових явищ, але й з позиції інших суспільних 

наук, таких як філософія, соціологія, психологія [104, с. 158]. 

Наукове дослідження теоретико-правових аспектів правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування не є 

виключенням, оскільки так само засноване на відповідних принципах 

наукового пізнання. Важливе значення має принцип всебічності, що дозволяє 

заснувати наукове дослідження теоретико-правових аспектів співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування на засадах врахування всіх без виключень аспектів, 

результатом чого має бути сформоване концептуальне бачення вказаної 

проблематики. Вказаний принцип засновує наукове дослідження на ідеях 

складності, багатоаспектності предмету наукового дослідження, що має бути 

розкрито комплексно, враховано всі аспекти досліджуваного явища. 

Спорідненим з принципом всебічності наукового пізнання є принцип 

об’єктивності наукового дослідження, що дозволяє забезпечити 

неупередженість процесу дослідження, незалежність дослідника від 

різноманітних факторів суб’єктивного плану. Дотримання вказаного принципу 

дозволяє отримати наукові результати, що матимуть достовірний характер, 

максимально позбавлені суб’єктивного впливу, що підвищує ризик їх 

недостовірності.  

Слід наголосити і на значенні принципу обґрунтованості, що встановлює 

комплекс вимог, які стосуються застосування широкого спектру 

методологічного інструментарію для належного пояснення та доведення 

істинності отриманих наукових результатів. Вказаний принцип є важливою 

умовою відповідності результатів дослідження вимогам науковості, висуває 

відповідні критерії до дослідників та процесу здійснення науково-дослідної 

роботи. З вказаним принципом пов’язаний принцип професійності, яких 

покликаний забезпечити наукове пізнання тими суб’єктами, що відносяться до 

категорії науковець – дослідник, передбачає наявність відповідних 
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професійних, кваліфікаційних вимог. Це є передумовою якості та 

результативності проведеного наукового дослідження.    

Такий принцип наукового пізнання як принцип історизму встановлює 

вимоги до дослідника проводити наукову роботу, попередньо розкривши 

історіографічні аспекти наукової розробки предмету дослідження, визначивши 

стан такої наукової розробки та встановивши перспективні напрями наукового 

пізнання. Окрім того, необхідно в процесі наукового дослідження враховувати 

те, що досліджуване явище має відповідний історичний ступінь розвитку, 

зумовлене історичними особливостями розвитку суспільства, держави та 

відображає в собі особливості рівня розбудови суспільства та держави.  

У науковому плані важливими є принципи комплексності та системності. 

Їх поєднання в процесі наукового дослідження дозволятиме розкрити 

правотворчу діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування як з правової позиції, так і з точки зору інших суспільних наук 

(філософії, соціології, політології тощо). Вказані принципи дозволяють 

врахувати результати наукової розробки досліджуваного явища як в межах 

юридичних наук, так і інших суспільних наук. Принцип системності окремо 

дозволяє акцентувати увагу на теоретико-правових аспектах співвідношення 

правотворчої діяльності як явища, що взаємопов’язане з іншими явищами 

правової реальності, а також відзначається різноманітними формами прояву, в 

тому числі і в залежності від суб’єктів її здійснення. Це дозволяє виокремити 

правотворчу діяльність органів і посадових осіб держави та органів і посадових 

осіб місцевого самоврядування, які в свою чергу можуть бути досліджені як 

самостійно, так і у поєднанні між собою.    

Принцип конкретності наукового дослідження теоретико-правових 

аспектів співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування забезпечуватиме дослідження конкретно 

предмету цієї дисертаційної роботи та не допустить виходу за його межі, або 

недостатній рівень розробленості предмету дослідження. Фактично він 
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встановлює межі наукового пізнання, предметно організовує роботу 

дослідника.  

Важливе значення для дослідження теоретико-правових аспектів 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування мають методологічні підходи. В юридичній 

літературі методологічний підхід характеризується як самостійний елемент 

методологічної основи дослідження, що визначає загальну стратегію 

здійснення наукового дослідження [321, с. 8]; скеровує роботу дослідника в 

межах єдиної пізнавальної мети [71, с. 110]; визначає послідовність реалізації 

стратегії наукового пізнання [354, с. 23]. Враховуючи складність теоретико-

правових аспектів співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування, застосування методологічних 

підходів до їх вивчення значно актуалізується. Більшість із загальновизнаних 

методологічних підходів наділені пізнавальним призначенням щодо предмету 

цієї наукової роботи. Спробуємо їх деталізувати з огляду на його особливості.  

Насамперед звертаємо увагу на системний підхід, що потенційно дозволить 

розкрити теоретико-правові аспекти співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування крізь призму 

місця правотворчої діяльності в системі явищ правової дійсності. Це надасть 

можливість встановити його роль, значення та співвідношення з іншими 

явищами. Окрім того, системний підхід потенційно спроможний встановити 

особливості місця та ролі правотворчої діяльності органів та посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування в системі понятійно-категоріального 

апарату юридичної науки, а також в системі правотворчої діяльності в цілому. 

Системні характеристики правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування виявляються також і у її змісті як 

системи положень, принципів, ідей та підходів до розуміння правотворчої 

діяльності, які у взаємозв’язку визначають стан наукового пізнання. Окрім того, 

системний методологічний підхід спроможний розкрити правотворчу 

діяльність органів і посадових осіб держави та правотворчу діяльність органів і 
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посадових осіб місцевого самоврядування як окремо один від одного, так і у їх 

взаємозв’язку.  

Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування може бути досліджена крізь призму їх ціннісного виміру, що 

акумулює в собі стан розвитку суспільства, рівень його цивілізованості, 

об’єктивну необхідність зміни правового регулювання, тим самим відображає в 

собі соціальні цінності, які формувались історично та виражені в культурному 

просторі. Функціонально аксіологічний методологічний підхід спроможний 

розкрити правотворчу діяльність як особливе ціннісне явище, яке в силу свого 

потенціалу дозволяє виявити, акумулювати та забезпечити подальшу 

реалізацію ціннісних орієнтирів розвитку суспільства у нормах права, втілити 

їх в життєдіяльності суспільства. Важливе методологічне значення має 

герменевтичний підхід, який в аспекті пізнання теоретико-правових аспектів 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування спроможний здійснити вияв, аналіз, тлумачення 

норм права, якими закріплено правотворчі повноваження органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування, процесуальні засади правотворчої 

діяльності, правове становище актів правотворчості в системі законодавства 

тощо. Результат застосування герменевтичного методологічного підходу 

засновуватиметься на правовій інформації, отриманій за наслідками 

тлумачення відповідних правових норм, що створить загальне уявлення про 

стан правового забезпечення правотворчої діяльності, особливості такого 

правового забезпечення, його недоліки, переваги, можливі шляхи 

удосконалення, сприятиме поєднанню доктринальних підходів до розуміння 

правотворчої діяльності та стану її правового забезпечення. Герменевтичний 

підхід сприятиме характеристиці правотворчої діяльності вказаних суб’єктів як 

явища, що має особливий інформаційний правовий вимір.  

Слід звернути увагу і на функціональні можливості синергетичного 

методологічного підходу, який крізь призму дослідження теоретико-правових 

аспектів співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 
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держави та місцевого самоврядування дозволяє розкрити правотворчу 

діяльність вказаних суб’єктів як особливу систему, що може бути змодельована 

крізь призму стану та перспектив організації механізму правотворчої 

діяльності, стандартизації форми, структури та реквізитів правотворчих актів, 

визначені стадій правотворчого процесу, характеристики форм діяльності 

суб’єктів правотворчості тощо. 

Важливим елементом методологічної основи дослідження теоретико-

правових аспектів співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування є система методів наукового 

пізнання. В цьому плані принципове значення має діалектичний метод, що 

дозволяє врахувати в процесі дослідження змінюваний характер правотворчої 

діяльності в цілому та її співвідношення за ознакою суб’єкта правотворчих 

повноважень. Потенційно діалектичний метод дослідження спроможний 

розкрити правотворчу діяльність як явище, що виникає об’єктивно, 

розвивається еволюційно та залежить від розвитку суспільства та держави. 

Відповідно і співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування можливо розкрити так само як 

об’єктивно зумовлений процес, невід’ємний стан функціонування 

правотворчості, що пов’язаний із взаємодією суб’єктів правотворчості щодо 

підготовки проектів правотворчих актів, їх розгляду, обговорення, прийняття та 

введення в дію. Окрім того, діалектичний метод дозволяє визначити і 

перспективи взаємодії органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в сфері правотворчості.  

Важливе значення в процесі дослідження відіграватиме порівняльно-

правовий метод, який потенційно спроможний розкрити теоретико-правові 

аспекти співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, з одного боку, як самостійних різновидів 

правотворчої діяльності, що характеризуються власними ознаками, 

самостійним місцем в понятійно-категоріальному апараті юридичної науки, 

особливими процесуальними аспектами здійснення, статусом актів 
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правотворчості, а з іншого боку – як взаємопов’язаних різновидів правотворчої 

діяльності, що характеризуються наявністю спільних ознак, мають спільну 

природу та функціональне призначення, відображають стан правотворчої 

діяльності та можуть бути удосконалені.  

Слід наголосити і на функціональному потенціалі системно-структурного 

методу наукового пізнання, який в основу дослідження вкладає особливості 

місця досліджуваного явища в системі явищ правової дійсності, з одного боку, 

а також особливості внутрішньої будови досліджуваного явища, взаємозв’язок 

між його елементами – з іншого боку. За основу застосування вказаного методу 

взяте аксіоматичне положення про те, що будь-який науково-дослідний об’єкт 

можливо вивчати як особливу систему, що є елементом більш широких явищ, а 

також поділяється на складові, котрі забезпечують його цілісність, єдність, 

повноту та взаємозв’язок між собою [98].  Досліджуючи теоретико-правові 

аспекти співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, системно-структурний метод дозволяє 

розкрити правотворчу діяльність як явище, що складається із взаємопов’язаних 

елементів, а також є одночасно елементом більш загальної системи. Вказаний 

метод здатен встановити наявність елементів правотворчої діяльності; 

удосконалити процесуальні характеристики правотворчої діяльності вказаних 

суб’єктів як комплексу послідовних етапів та стадій; встановити місце актів 

правотворчості в системі законодавства, визначити взаємозв’язок між 

правотворчою діяльністю органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування тощо. 

Варто окремо наголосити на пізнавальному потенціалі системно-

функціонального методу наукового пізнання, що дозволить розкрити 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування, взявши за основу особливості функціонального 

призначення вказаних явищ та їх взаємодії на рівні суб’єктів, форм здійснення, 

актів правотворчості тощо. Застосування системно-функціонального методу 

дозволить:  
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 по-перше, розкрити співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування крізь призму їх 

функціональної єдності та самостійності, визначити умови їх взаємодоповнення 

та ризики виникнення так званого «правотворчого конфлікту», змістом якого є 

неузгодженість, в тому числі протирічність змісту, процесу, результату 

правотворчої діяльності або органів і посадових осіб держави, або органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування; 

 по-друге, визначити функціональні можливості правотворчої 

діяльності крізь призму взаємозв’язку між різновидами правотворчої діяльності 

та зв’язку правотворчої діяльності з іншими різновидами юридичної практичної 

діяльності;  

 по-третє, з’ясувати універсальність правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави як засобу формалізації права та реалізації функцій, які 

покладені на вказаних суб’єктів правотворчості;  

 по-четверте, охарактеризувати функціональну необхідність у 

правотворчій діяльності органів та посадових осіб держави і місцевого 

самоврядування та визначити функціональність їх взаємозв’язку між собою. 

Ще одним методом наукового дослідження теоретико-правових аспектів 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування має стати формально-юридичний метод, який 

функціонально спроможний розкрити правотворчу діяльність вказаних 

суб’єктів як самостійний елемент понятійно-категоріального апарату, 

визначити ознаки, удосконалити відповідні визначення та провести 

розмежування із суміжними поняттями юридичної науки. Враховуючи 

особливості теоретико-правових аспектів співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування 

формально-юридичний метод потенційно спроможний: 

‒ узагальнити погляди вчених щодо розуміння правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування як самостійної 

правової категорії;  
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‒ виявити потенційну можливість розкрити правотворчу діяльність 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування як самостійну 

юридичну категорію; 

‒ визначити місце «правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави» та «правотворчої діяльності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування» в системі понятійно-категоріального апарату юридичної 

науки, провести їх розмежування між собою як самостійних юридичних 

категорій; 

‒ встановити ознаки «правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави» та «правотворчої діяльності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування», здійснити їх аналіз та удосконалити визначення вказаних 

юридичних понять. 

Оскільки правотворча діяльність є різновидом правової діяльності, що 

відбувається виключно в суспільстві, зумовлене суспільним розвитком та 

здійснюється відповідно до потреб і інтересів суспільства, слід наголосити на 

перспективності застосування конкретно-соціологічного методу наукового 

дослідження. Вказаний метод наукового дослідження застосовується для 

вивчення різноманітних соціальних факторів, які визначають правотворчу 

діяльність, встановлення особливостей стану суспільних відносин, котрі 

зумовлюють потребу у прийнятті, зміні чи скасуванні норм права, посилення їх 

ефективності, удосконалення їх регламентаційного впливу тощо. Використання 

конкретно-соціологічного методу для вивчення теоретико-правових аспектів 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування, на нашу думку, є перспективним та дозволить: 

‒ встановити зміст та значення соціальних чинників, які обумовлюють 

ефективне функціонування правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування; 

‒ розкрити правотворчу діяльність вказаних суб’єктів як реально 

здійснювану, визначити її недоліки та переваги застосування, розкрити 

правотворчу діяльність крізь призму результатів соціологічних опитувань, 
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статистичних даних, соціального ефекту від дії права як результату 

правотворчої діяльності тощо; 

‒ виявити та проаналізувати причини і обставини, які визначають і 

впливають на зміст та ефективність правотворчої діяльності; 

‒ встановити перспективи реагування суспільства на відповідні 

правотворчі ініціативи органів і посадових осіб держави або місцевого 

самоврядування.   

Так само важливим є і статистичний метод наукового дослідження, що 

потенційно спроможний розкрити теоретико-правові аспекти співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування за допомогою вияву, узагальнення, опрацювання статистичної 

інформації, яка стосується правотворчої діяльності вказаних суб’єктів. 

Зазначений метод спроможний встановити особливості кількісних змін в сфері 

правотворчої діяльності, на підставі чого розкрити закономірності практики 

здійснення правотворчої діяльності органами і посадовими особами держави та 

місцевого самоврядування, охарактеризувати її недоліки та сформувати певні 

рекомендації для удосконалення практики правотворчості. Статистичний метод 

дозволяє опрацювати статистичні показники діяльності суб’єктів 

правотворчості щодо прийняття актів правотворчості, внесення змін і 

доповнень до них, а також їх скасування. Так само вказаний метод сприятиме 

подальшому плануванню правотворчої діяльності, де отримані результати 

можуть бути покладені в основу поліпшення здійснення контролю за 

правотворчою діяльністю, а також встановити порівняльні показники 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування.  

Метод моделювання сприятиме дослідженню теоретико-правових аспектів 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування крізь призму функціонування певних моделей 

здійснення правотворчої діяльності, стану взаємоузгодженості між 

правотворчою діяльністю органів і посадових осіб держави та органів і 
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посадових осіб місцевого самоврядування, а також шляхів її удосконалення. 

Так само слід звернути увагу і на пізнавальні можливості методу 

прогнозування, основним призначенням якого є визначення тенденцій розвитку 

досліджуваного явища та визначення напрямів його вдосконалення. Що 

стосується дослідження теоретико-правових аспектів співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування, то вказаний метод наукового дослідження може бути 

застосовано з метою дослідження проблем та перспектив розвитку 

правотворчої діяльності вказаних суб’єктів в частині її узгодження, координації 

з метою недопущення конфлікту повноважень, колізій і прогалин в положеннях 

актів правотворчості тощо. 

Висновки до Розділу 1. 

1. Аналіз історії розвитку уявлень про правотворчу діяльність довів 

можливість її періодизації, яку доцільно здійснити відповідно до критерію 

змісту поглядів на правотворчу діяльність, що дозволить розкрити особливості 

становлення вчення про правотворчу діяльність. Здійснено періодизацію історії 

розвитку уявлень про правотворчу діяльність в межах трьох етапів: 

1) панування світоглядного розуміння правотворчої діяльності (ХІ ст. до н.е. – 

кін. ХVIII ст.); 2) панування юридичного розуміння правотворчої діяльності 

(поч. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.); 3) панування багатоаспектного розуміння 

правотворчої діяльності (сер. ХХ ст. – триває донині).  

2. Пізнавальну основу наукового дослідження правотворчої діяльності 

становлять положення типів праворозуміння, пізнавальний потенціал яких 

дозволяє вивчати правотворчу діяльність як: а) процес зародження, розвитку 

закономірностей буття людини, а також їх виявлення крізь призму морально-

релігійних основ взаємодії між людьми, з одного боку, та їх подальше 

наділення правовими властивостями шляхом формалізації, поширення правової 

інформації на суб’єктів суспільства та втілення в їх життєдіяльність, з іншого 

боку (юснатуралізм); б) процес формування загальнообов’язкових правил 

поведінки, що здійснюється від імені держави уповноваженими суб’єктами, 
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виражає волю держави та виявляється у формі законодавства, з одного боку, та 

забезпечує регулятивно-охоронний вплив на суспільство, підпорядковує його 

волі держави, забезпечує відповідну поведінку людей, а його порушення 

призводить до застосування примусу та можливості притягнення порушника до 

юридичної відповідальності, з іншого боку (позитивізм); в) самостійний 

елемент (етап) правоутворення, що відображає в собі офіційний процес 

діяльності уповноважених державою суб’єктів або всього народу щодо втілення 

державної політики або так званого «духу народу» у правилах поведінки та їх 

закріплення в положеннях форм (джерел) права, враховує особливості 

змінюваності права в історичному ракурсі під впливом факторів 

територіального, національного, мовленнєвого, культурного характеру 

(історична школа права); г) різновид соціально значимої діяльності, що 

засновується на об’єктивних потребах суспільного життя, її змістом є 

офіційний процес творення права, що орієнтує правотворця на вивчення вже 

тих відносин, які склалися у суспільстві, з одного боку, та форма прояву 

взаємодії між суб’єктами соціуму, що визначає усталені засади співжиття 

людей, здійснюється з метою фіксування можливих та необхідних моделей 

поведінки в правовій сфері життєдіяльності суспільства та націлене на 

протидію і подолання соціальних конфліктів, побудову цивілізованих відносин 

між людьми, з іншого боку (соціологічна школа праворозуміння); д) форма 

прояву людської психіки щодо створення права, його сприйняття та 

подальшого керування поведінкою індивідами, що засноване на розмежуванні 

офіційного та інтуїтивного права як професійної діяльності суб’єктів 

правотворчої діяльності та звичного життя пересічних громадян, змістом якої є 

формування правосвідомості і правової поведінки (психологічна школа права). 

3. Перспективи наукової розробки питань співвідношення правотворчої 

діяльності виявляються в межах наступних напрямів науково-дослідної роботи: 

1) посилення наукового дослідження історико-методологічних та правових 

аспектів співвідношення правотворчої діяльності вказаних суб’єктів; 

2) активізація наукового вивчення феноменологічних аспектів правотворчої 
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діяльності як сфери функціонування органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування; 3) аналіз та узагальнення наукових поглядів вчених, 

які стосуються теоретико-правових та практичних аспектів правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, а 

також питань їх взаємозв’язку тощо. 

4. Пізнавальними складовими предмету цього дисертаційного 

дослідження є: 1) правотворча діяльність як наукознавча проблема; 

2) закономірності співвідношення різновидів правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування; 3) теоретико-правові 

аспекти, як окрема сторона загальної проблематики співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування.  

5. Формування методологічної основи пізнання є: 1) необхідним етапом 

науково-дослідної роботи, що дозволяє узагальнити функціональний потенціал 

складових методології наукового пізнання та визначити найбільш оптимальне 

їх поєднання; 2) об’єктивно витребуваним невід’ємним етапом науково-

дослідної роботи, що дозволить сформувати науково-дослідну стратегію 

дослідження та визначити конкретні напрями наукового пізнання дослідника, 

забезпечить організованість та послідовність науково-дослідної роботи; 

3) передумовою результативності наукового дослідження, обґрунтованості, 

достовірності та повноти наукових результатів; 4) засобом індивідуалізації 

складових методологічної основи наукового дослідження відповідно до 

багатоаспектності предмету дослідження, змістом якого є формування окремої 

системи принципів наукового пізнання, методологічних підходів та методів 

наукового дослідження, що забезпечать всебічність, комплексність та 

об’єктивність наукового дослідження правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування. 

6. Методологічну основу наукового дослідження теоретико-правових 

аспектів співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування становить комплекс: 1) принципів 
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наукового пізнання як вихідних пізнавальних положень, на яких має бути 

заснована науково-дослідна робота, визначаючи відповідність результатів 

дослідження вимогам науковості; 2) методологічних підходів, що відображають 

науково-дослідну стратегію та націлені на дослідження теоретико-правових 

аспектів співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування крізь призму відповідних підходів до 

розуміння права; 3) світоглядних (філософських), загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів наукового дослідження, що являють собою 

засоби, прийоми і способи вивчення окремих аспектів співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СФЕРА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 

2.1 Поняття та ознаки правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування  

 

Правотворча діяльність – це особливий різновид юридичної практичної 

діяльності. Виходячи з цього, в одній зі своїх публікацій ми приходимо до 

висновку, що правотворча діяльність представляє собою самостійну сферу 

функціонування органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, 

змістом якої є творчий процес формування права як системи 

загальнообов’язкових, формально виражених, системних, неперсоніфікованих 

правил поведінки. Наукове дослідження будь-яких явищ та процесів в 

юриспруденції, в тому числі і правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, потребує насамперед дослідження їх на 

категоріальному рівні, що дозволяє встановити (уточнити) ознаки правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, 

сформулювати (удосконалити) їх уніфіковане визначення, котре буде закладене 

в основу подальшого їх дослідження [63, c. 7-8], усталеного розуміння в 

науково-дослідній роботі.  

Актуальність категоріального дослідження правотворчої діяльності 

підтверджується і поглядами вчених, які наголошують на тому, що правотворча 

діяльність як процес творення норм права є досить важливою і складною 

юридичною категорією, яка потребує доктринального переосмислення та 

вироблення ефективних, науково обґрунтованих шляхів свого вдосконалення 

[100, с. 38]; посилення наукових досліджень з метою удосконалення практики 

здійснення творення права, що в свою чергу визначатиме якість створеного 
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права [205, с. 5], вироблення і обґрунтування однозначної відповіді, яка 

стосується питання виникнення і закріплення норм права [20, с. 4], що 

дозволить забезпечити відповідність практики творення права об’єктивним 

потребам суспільства у правому забезпеченні розвитку тих або інших сфер його 

життєдіяльності. 

З огляду на вказане вище, підтримуючи ідеї вчених щодо важливості, 

наукової та практичної доцільності вивчення категоріальності правотворчої 

діяльності, враховуючи складність та багатоаспектність предмету нашої 

дисертаційної роботи, слід наголосити на тому, що правотворчу діяльність 

можливо розглядати як самостійну усталену категорію юридичної науки, котра 

займає окреме місце в понятійно-категоріальному апараті та має узагальнююче 

значення щодо таких похідних від неї понять як «правотворча діяльність 

органів і посадових осіб держави» та «правотворча діяльність органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування». Вказані поняття теж є 

самостійними в межах понятійно-категоріального апарату юридичної науки, 

наділені власними ознаками та можуть становити предмет порівняння, оскільки 

характеризуються наявністю як спільних ознак, так і відмінних.  

Враховуючи вищевикладене, відзначаючи важливість проведення 

наукового дослідження правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування на категоріальному рівні, вважаємо за 

доцільне в межах цього підрозділу дисертаційної роботи: 

 здійснити аналіз та узагальнення наукових поглядів, які стосуються 

ознак правотворчої діяльності, її визначення як узагальнюючого поняття, а 

також визначення таких похідних від неї понять як «правотворча діяльність 

органів і посадових осіб держави» та «правотворча діяльність органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування»; 

 виокремити і охарактеризувати спільні та відмінні ознаки понять 

«правотворча діяльність органів і посадових осіб держави» і «правотворча 

діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування»; 
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 провести етимологічний аналіз понять «правотворча діяльність 

органів і посадових осіб держави» та «правотворча діяльність органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування», на підставі чого уточнити їх 

визначення. 

Незважаючи на досить високу активність наукового дослідження 

правотворчої діяльності як самостійної категорії юридичної науки та високий 

рівень наукової розробки вказаного поняття, характеристики його ознак та 

формулювання відповідного визначення, слід вказати на те, що остаточного і 

однозначного визначення поняття «правотворча діяльність» в юридичній науці 

не сформовано. Відповідно спостерігається дискусійність і у визначеннях 

понять «правотворча діяльність органів і посадових осіб держави» та 

«правотворча діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування». 

Наявність дискусії в юридичній літературі в частині визначення будь-яких 

термінів є нормальним, закономірним явищем, що притаманне будь-якому 

науковому дослідженню. Тому ми не претендуємо на здійснення уніфікації 

наукового розуміння вказаних понять, водночас, відзначимо, що дискусійність 

розуміння понять «правотворча діяльність органів і посадових осіб держави» та 

«правотворча діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування» 

обумовлена не лише процесом та змістом наукового пошуку, але і окремими 

суб’єктивними факторами, зокрема: 

 впливом офіційної ідеології держави або її відсутністю на практику 

правотворчої діяльності та на наукові дослідження в юридичній сфері, що 

зумовлюють однобічність визначень відповідних понять; 

 методологічною кризою, яка характерна для сучасної юридичної 

науки, що обумовлює наявність різноманітних підходів до пізнання права, а це 

призводить до плюралізації визначень відповідних понять та категорій 

юридичної науки; 

 впливом суперечностей між положеннями панівних типів 

праворозуміння, які сформувались в західній юридичній науці та радянській 
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юридичній науці, та, в свою чергу, отримують продовження в окремих 

наукових юридичних школах, які розвиваються на пострадянському просторі;   

 особливостями розбудови вітчизняного суспільства та інститутів 

держави в Україні, що пов’язано з надмірно високим рівнем змінюваності 

законодавства України, неусталеністю кола суб’єктів правотворчої діяльності, 

недосконалістю розподілу між ними правотворчих повноважень, пасивністю 

більшості членів суспільства, що стосується участі в правотворчій діяльності 

тощо.  

На сьогодні в юридичній науці сформоване досить широке коло наукових 

підходів до розуміння правотворчої діяльності, які засновані на тій або іншій її 

особливості або їх сукупності. Переважна більшість поглядів вчених вкладають 

в основу розуміння правотворчої діяльності таку ознаку як її суб’єктна 

обумовленість, вказуючи на те, що правотворча діяльність, з одного боку, є 

різновидом людської діяльності, що має творчий характер, націлена на 

творення нових норм права, зміну або скасування існуючих, а з іншого боку, 

має офіційний характер походження, є окремим напрямом діяльності 

уповноважених органів або посадових осіб, в тому числі наголошується на їх 

приналежності до держави або до інституцій громадянського суспільства. 

Умовно наукові погляди щодо розуміння правотворчої діяльності, які 

включають в себе і розуміння правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, можливо узагальнити в межах декількох 

підходів. На цих підходах зупинимось детальніше. 

Досить поширеними в юридичній науці є погляди вчених, які засновують 

розуміння правотворчої діяльності на ідеї її здійснення окремим суб’єктом, 

тобто наголошують на прив’язці правотворчої діяльності до діяльності 

уповноваженого суб’єкта, який має абсолютні права на творення права. Умовно 

вказаний науковий підхід можливо назвати «моністичним», який об’єднує 

наукові погляди вчених, що в основу розуміння правотворчої діяльності 

вкладають ідею її здійснення одним конкретним суб’єктом або групою 

суб’єктів, котрі за своїм статусом мають або державно-владний характер, а 
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отже забезпечують правове закріплення переважно інтересів публічного 

характеру (наприклад, парламент, глава держави тощо), або громадський 

(недержавний) характер, забезпечуючи втілення в нормах права переважно тих 

інтересів, які відповідають або більшості певного суспільства або конкретному 

об’єднанню громадян, інтереси якого вони представляють (наприклад, органи 

та посадові особи місцевого самоврядування, органи управління підприємств, 

організацій тощо). Фактично мова іде про суб’єктно обумовлене розуміння 

(визначення) правотворчої діяльності, де творення права пов’язане із 

діяльністю органів і посадових осіб держави або суб’єктів, котрі не наділені 

державно-владним статусом. За своїм змістом правотворча діяльність є 

розумовою діяльністю людини, результатом якої є відповідні правотворчі 

документи, а вся правотворча діяльність відповідає повноваженням 

відповідного суб’єкта. Переважно вказаний підхід пов’язує розуміння 

правотворчої діяльності з виключною діяльністю держави, в особі відповідних 

уповноважених нею суб’єктів, або виключною діяльністю всього суспільства чи 

окремих об’єднань громадян, в межах чого відбувається формування права, 

подальше його виокремлення із системи соціальних норм та втілення в 

життєдіяльність суспільства. Переважно, наукові ідеї, які можливо віднести до 

вказаного підходу до розуміння (визначення) правотворчої діяльності засновані 

на абсолютизації виключного права держави чи суспільства (окремих його 

інституцій) творити право, що включає в себе розробку, обговорення і 

прийняття нових правових норм, можливість їх подальшої зміни чи скасування, 

а також здатність в подальшому забезпечувати реалізацію норм права, 

здійснювати контроль за виконанням членами суспільства вимог, що ними 

встановленні. Прибічники вказаного підходу наголошують на тому, що 

правотворча діяльність є особливим різновидом людської діяльності, яка 

походить від конкретного суб’єкта, тим самим забезпечується реалізація 

монопольного права на здійснення правотворчості. Вказану ідею розкриває в 

своїх дослідженнях С. С. Алексеєв, зазначаючи про те, що правотворча 

діяльність – це державно-владна діяльність, котра за результатами формування 
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волі панівного класу суспільства, забезпечує формулювання юридичних норм 

та їх закріплення у формі закону [5, с. 244]. Такий підхід до розуміння 

правотворчої діяльності фактично свідчить про абсолютизацію ідеї походження 

права від держави, де держава є єдиним і обов’язковим суб’єктом, що 

забезпечує створення норм права, їх закріплення у відповідних нормативно-

правових актах та подальшу їх реалізацію. Вчений не заперечує факт участі 

суспільства в процесі формування права, особливо панівного класу суспільства, 

який формує власну волю, яка підлягає закріпленню за допомогою норм права, 

однак, суспільство відіграє загальну роль в процесі правотворчої діяльності, і 

без держави не здатне творити права. Абсолютизує участь держави в процесі 

творення права і В. С. Нерсесянц, який безпосередньо характеризує вказане 

явище через категорію «правовстановлення», яка за своїм етимологічним 

значенням вказує на вольову діяльність щодо чіткого визначення, 

формулювання та надання права суспільству (людям) для використання. 

Правовстановлення вченим визначається як форма або напрям виключної 

діяльності держави, змістом якої є офіційний вираз і закріпленням норм права, 

а вже норми права у своїй сукупності становлять нормативно-правовий зміст 

всіх чинних джерел позитивного права [337, с. 310]. У вказаних поглядах 

вчений фактично визнає державу в якості єдиного можливого суб’єкта, що 

здатен встановлювати право для членів суспільства, забезпечуючи 

впорядкування відносин між ними. Такий підхід безумовно нівелює роль 

суспільства в процесі творення права та виключає можливість участі в ньому 

інституцій суспільства, в тому числі і органів місцевого самоврядування в 

процесі здійснення творення права. Визнання держави в якості єдиного 

суб’єкта правотворчої діяльності притаманне і ідеям вітчизняних вчених. Так, 

М. С. Кельман та О. Г. Мурашин зазначають про те, що правотворча діяльність 

є різновидом діяльності уповноважених державою суб’єктів, яка здійснюється з 

метою реалізації відповідної правотворчої функції держави, та є правовою 

формою, правовою «оболонкою» їх діяльності, її результатом є видання норм 

права і їх закріплення у вигляді відповідного юридичного документа [177, 
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c. 321-322]. Панування такого розуміння правотворчої діяльності, особливо в 

частині її походження від монопольного права держави на творення права є 

наслідком впливу офіційної ідеології радянської держави на розвиток наукових 

юридичних досліджень. Вказаний підхід притаманний значному колу наукових 

ідей, обґрунтованих вченими радянської юридичної науки [278, с. 112; 310, с. 5-

6; 333, с. 74]. 

В той же час, розуміння правотворчої діяльності не завжди пов’язується 

вченими з діяльністю держави. Досить поширеним в межах цього підходу є 

розуміння правотворчої діяльності як такої, що здійснюється самим 

суспільством та окремим суб’єктами соціуму (громадськими організаціями, 

трудовими колективами, профспілками тощо). Вченими вказується на те, що 

правотворча діяльність являє собою насамперед особливу сферу 

життєдіяльності всього народу держави, що визначає його потреби, закріплює 

їх і реалізує за допомогою права, а її основною метою є регулювання 

суспільних відносин [459, с. 15-17].  Окрім того правотворчу діяльність 

визначають як інструмент управління суспільством, який використовується 

самим суспільством задля свого збереження та розвитку [390, с. 80-81], 

самостійну сферу суспільних відносин, що визначає передумови подальшого 

впливу права на суспільство в цілому та всіх його членів [123, с. 132]. 

За аналогією з іншими вченими В. М. Кравчук засновує характеристику 

правотворчої діяльності на такій її особливості як суб’єкти  здійснення. Це дає 

можливість йому говорити про правотворчу діяльність органів державної 

влади, а також правотворчу діяльність громадських організацій і трудових 

колективів [217, с. 174]. Незважаючи на те, що така класифікація правотворчої 

діяльності носить досить обмежений характер, вчений наголошує, з одного 

боку, на правотворчій діяльності органів державної влади, які фактично 

реалізують функцію держави в сфері творення права, відображаючи публічний 

аспект творення права, а з іншого боку, виокремлює громадські організації та 

трудові колективи як суб’єкти правотворчої діяльності, що дозволяє поєднати в 

межах неї функціонування органів державної влади та інститутів 
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громадянського суспільства. Тобто мова іде про недержавну правотворчу 

діяльність, яка здійснюється поза державно-владних відносин, заснована на 

правовому статусі громадських організацій та трудових колективів. Безумовно, 

в цьому випадку мова йдеться про недержавну правотворчу діяльність, до 

складу якої доцільно включити також органи і посадові особи місцевого 

самоврядування. Однак, слід підтримати ідею вченого про протиставлення 

(співвідношення) правотворчої діяльності, що походить від держави, та 

недержавної правотворчості, що, на переконання вченого, представлена 

діяльністю громадських організацій та трудових колективів. В окремих працях 

європейських та американських вчених питання творення права «law-making» 

та утворення права «law formation» розкриваються шляхом їх співвіднесення 

між собою як категорій «конкретного (спеціального, предметного)» та 

«загального», при чому таке розмежування засноване на ідеї творення права як 

прерогативи держави, що створює норми позитивного права, а утворення права 

розкривається як загальний процес його зародження, виникнення, формалізації 

та реалізації, де основним суб’єктом цього процесу є суспільство [474, с. 402; 

473, с. 112-115; 480, с. 178-179; 481, с. 238]. Отже і співвідношення між 

творенням права та його утворенням слід розглядати крізь призму 

співвідношення держави і суспільства, таким чином і суб’єкти державної влади 

та органи і посадової особи місцевого самоврядування в аспекті здійснення 

ними правотворчої діяльності можливо розкрити як проблему співвідношення 

загального творення права та його формалізації (надання йому формального 

виразу).  

Одним з найбільш поширених підходів до розуміння правотворчої 

діяльності в юридичній науці наявним є підхід, який розкриває розуміння 

правотворчої діяльності через співвідношення діяльності держави в особі 

уповноважених органів і посадових осіб держави, та суспільства, як всіх членів 

суспільства без виключень, так і його інституцій, наділених правотворчими 

повноваженнями (наприклад, органи і посадові особи місцевого 

самоврядування). Умовно вказаний підхід до розуміння (визначення) 
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правотворчої діяльності можливо назвати «дуалістичним» який заснований на 

ідеї поєднання, взаємодоповнення та взаємодії держави в особі її органів та 

посадових осіб, та недержавних суб’єктів, в процесі здійснення правотворчої 

діяльності. Зазначене підкреслює в своїх дослідженнях С. М. Гусаров, який 

узагальнює наукові підходи до розуміння правотворчої діяльності та вказує на 

те, що в сучасній юридичній науці сформувалась панівна думка, згідно з якою 

правотворча діяльність  – це процес пізнання і оцінювання правових потреб 

суспільства і держави, формування і прийняття нормативних актів 

уповноваженими суб’єктами в межах відповідних процедур [100, с. 38]. Тому в 

одному зі своїх монографічних досліджень С. М. Гусаров надає визначення 

поняттю правотворчої діяльності, яке засновує на виокремлених ознаках, де 

основу становить визнання факту її здійснення державними і недержавними 

суб’єктами. Вчений стверджує про те, що синтез ознак правотворчої діяльності 

дозволяє її визначити як діяльність  державних  та  недержавних  органів,  

підприємств, установ чи організацій (або всього народу, територіальних 

громад), яка спрямована на закріплення (встановлення) у нормативних актах 

обов’язкових для виконання правил поведінки, які являють  собою  втілення 

волі народу, з урахуванням вимог соціального прогресу [99, с. 14]. Безумовно, 

саме визначення не позбавлене дискусійних моментів. Наприклад, правотворча 

діяльність може бути спрямована не лише на закріплення (встановлення) у 

нормативних актах обов’язкових для виконання правил поведінки, але і їх 

скасування та зміну. Так само дискусійними є положення, які стосуються 

форми виразу правотворчої діяльності – нормативних актів, оскільки такими 

формами можуть бути і нормативні договори, судові (адміністративні) 

прецеденти тощо. Щодо положення про «втілення волі народу, з урахуванням 

вимог соціального прогресу» в загальнообов’язкових правилах поведінки, то це 

положення є досить абстрактним та неоднозначно визначає зміст волі народу, 

процес її втілення в нормах права, механізм контролю за цим та ін. Водночас, 

слід погодитись з думкою вченого в тому, що дійсно правотворча діяльність 

здійснюється державними і недержавними суб’єктами, і між ними варто в 
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науковому та в практичному плані провести розмежування. У науковому плані 

це надасть можливість здійснити порівняльні дослідження правотворчої 

діяльності вказаних суб’єктів, а в практичному плані забезпечити 

розмежування їх правотворчих повноважень, не допустити їх дублювання, що 

потенційно може призвести до виникнення конфліктних ситуацій та колізійних 

положень законодавства, а також появи прогалин у здійсненні правотворчої 

діяльності, що відповідно може обумовити виникнення прогалини і у 

правовому регулюванні.  

Вказаний підхід був взятий за основу класифікації правоутворення, що 

здійснена В. В. Степаняном, який в основу такої класифікації вкладає ідею 

панівної ролі того чи іншого суб’єкта в процесі утворення права. Відповідно 

вчений не лише розмежовує правоутворення за участю держави та 

громадянського суспільства, надаючи їм паритетний характер, але і 

правоутворення, що здійснюється за участі міжнародного співтовариства [397, 

с. 133-134]. С. А. Комаров наголошує на тому, що поділ правотворчої 

діяльності на державну та недержавну є свідченням наявності та розвиненості 

демократії в суспільстві, її забезпеченості зі сторони держави. Тому і 

можливість поділу правотворчої діяльності на ту, що здійснюється державою в 

особі уповноважених нею суб’єктів, та правотворчої діяльності, яка 

здійснюється недержавними суб’єктами, поза межами реалізації державної 

влади, засновується на засадах взаємодії суспільства та держави. І така 

взаємодія відбувається в залежності від складності сфер суспільних відносин як 

об’єкту потенційного правового регулювання майбутніх норм права, процесу 

здійснення правотворчості, змісту правотворчої діяльності тощо. Такий поділ 

правотворчої діяльності на види та забезпечення взаємодії між суб’єктами в 

процесі її здійснення походить від ідеї системної будови права, взаємозв’язку 

між нормами права [200, с. 222-223]. Зазначені погляди вченого фактично 

свідчать про об’єктивну обумовленість поділу правотворчої діяльності на 

державну та недержавну, відповідно і поділу правотворчої діяльності на ту, що 

здійснюється органами і посадовими особами держави, та ту, що здійснюється 
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органами і посадовими особами місцевого самоврядування. А їх взаємодія 

виявляється в межах повноважень суб’єктів правотворчої діяльності, їх 

закріплення, процесу реалізації, форм виразу, що закладає основу для системної 

побудови права, взаємозв’язку між нормами права, їх ефективної дії, 

забезпечення досягнення правового ефекту.   

Суб’єктність здійснення правотворчої діяльності виступає в якості 

критерію, що закладається поруч з іншими критеріями в основу класифікації 

правотворчої діяльності переважною більшістю вчених, які досліджують 

проблематику правотворчої діяльності та її різновидів. Вказані ідеї обґрунтовує 

і В. М. Кириченко, вказуючи на можливість виокремлення правотворчої 

діяльності органів державної влади, як суб’єктів, що володіють виключними 

повноваженнями в сфері правотворчості. Так само вчений говорить в про 

наявність суб’єктів місцевого самоврядування, котрі наділені правотворчими 

повноваженнями, відповідно, здійснюють муніципальну правотворчу діяльність 

[184, с. 117-118]. Водночас, запропонована вченим класифікація правотворчої 

діяльності є доволі обмеженою, оскільки поза увагою залишилась значна 

кількість і інших можливих критеріїв класифікації. Доцільно було б встановити 

і сфери правового регулювання, які регламентуються нормами права, 

прийнятими органами і посадовими особами держави або місцевого 

самоврядування.  

Особливості правотворчої діяльності виявляються і в повноваженнях 

суб’єктів правотворчості, процесі її здійснення, змісті такої діяльності, 

правовому статусі актів правотворчості тощо [184, с. 117-118]. Це так само 

могло б відобразити особливості правотворчої діяльності суб’єктів державної 

влади або суб’єктів місцевого самоврядування. 

О. Ф. Скакун у своїх дослідженнях хоч і не здійснює розмежування 

правотворчої діяльності на ту, що здійснюється органами державної влади та 

посадовими особами, та ту, що здійснюється суб’єктами місцевого 

самоврядування, водночас, здійснює її класифікацію, в основу якої закладено 
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критерій територіальної поширеності дії актів правотворчості як її результату. 

В результаті вчена виокремлює загальнонормативну правотворчу діяльність 

(загальнонаціональну), регіональну і локальну [386, с. 529-541]. Умовно, 

можливо віднести загальнонормативну (загальнонаціональну) правотворчу 

діяльність (за виключенням правотворчої діяльності народу) до правотворчої 

діяльності, яка здійснюється правотворчими органами і посадовими особами 

держави (наприклад, законодавча діяльність парламенту, правотворча 

діяльність глави держави). В свою чергу регіональна правотворча діяльність 

має змішаний характер, оскільки може здійснюватись як органами і посадовими 

особами місцевого самоврядування, так і органами і посадовими особами 

держави на місцях в межах відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць. В свою чергу локальна правотворча діяльність переважно є сферою 

правотворчої діяльності інституцій громадянського суспільства, за 

виключенням тих випадків, коли локальна правотворча діяльність здійснюється 

в межах реалізації державно-владних повноважень (наприклад, затвердження 

статутних документів великих державних підприємств, установ або 

організацій). Зазначений підхід до розуміння правотворчої діяльності є 

характерним і для поглядів П. М. Рабіновича. На підставі аналізу практики 

правотворчої діяльності в Україні та особливостей її правового забезпечення, 

вчений приходить до висновку, що визначення правотворчої діяльності слід 

засновувати на його суб’єктній обумовленості, включаючи до його змісту: по-

перше, відповідне коло суб’єктів, котрі здійснюють правотворчу діяльність, по-

друге, сам зміст правотворчої діяльності. Відповідно вчений наголошує на 

тому, що правотворча діяльність є особливим різновидом діяльності, по-перше, 

компетентних державних органів; по-друге, уповноважених державою 

громадських об’єднань, трудових колективів; по-третє, у передбачених законом 

випадках всього народу; по-четверте, територіальних громад, а змістом 

правотворчої діяльності є встановлення, зміна чи скасування юридичних  норм 

[352, с. 85]. Фактично, вчений робить спробу поєднати у розумінні 

правотворчої діяльності участь в ній державних та недержавних суб’єктів. 
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Водночас, вказане визначення породжує і ряд дискусійних моментів, які 

стосуються визнання суб’єктами правотворчості державних органів, а посадові 

особи держави фактично залишені поза увагою, хоча, як доводить практика 

правотворчої діяльності України, посадові особи держави так само наділені 

правотворчими повноваженнями та здійснюють правотворчу діяльність. Досить 

дискусійним є твердження і про те, що правотворча діяльність громадських 

об’єднань та трудових колективів відбувається лише за умови уповноваження 

їх на те державою. Поза увагою залишились і суб’єкти міжнародної 

правотворчої діяльності та локальної нормотворчості, хоча вони так само мали 

б бути включені до змісту відповідного визнання. Саме розуміння правотворчої 

діяльності вчений засновує на ідеях поєднання участі у її здійсненні, з одного 

боку, держави в особі уповноважених суб’єктів, а з іншого боку – суспільства в 

особі відповідних його інституцій.    

Досить широко в юридичній науці представлена ідея паритетної участі 

держави та суспільства в правотворчій діяльності, що засновується на засадах 

їх взаємодії, паритетності участі у формуванні правової сфери, здатності до 

досягнення компромісів у їх функціонуванні та розвитку. Подібну точку зору 

обґрунтовує М. М. Марченко, пов’язуючи розуміння правотворчої діяльності з 

процесом виявлення, пізнання  і оцінки правових потреб суспільства і держави. 

Така обумовленість правотворчої діяльності потребами суспільства і держави 

дає можливість їх збалансувати, досягнути консенсусу, який закріпити 

відповідними засобами формулювання права, надавши йому відповідної форми 

та змісту [288, с. 160]. Таким чином мова іде про поєднання участі суспільства 

та держави в особі їх інституцій в правотворчій діяльності, що дозволить 

збалансувати відповідні інтереси держави та суспільства, тим самим 

забезпечити належне сприйняття права широким колом членів суспільства. В 

такому ж контексті вченими наголошується і на: 

 науковій доцільності протиставлення державно-владної та 

самоврядної правотворчої діяльності як сфери боротьби інтересів та їх 

правового забезпечення [21, с. 54]; 



99 

 

 необхідності забезпечення взаємодії суспільства, як джерела 

утворення права, та держави, як засобу його формалізації [2, с. 298-299]; 

 єдності органів і посадових осіб держави та суб’єктів місцевого 

самоврядування в механізмі творення права [355, с. 49; 471, с. 25; 412, с. 105]; 

 спільності управлінського впливу суб’єктів державної влади та 

місцевого самоврядування на суспільство, в тому числі і шляхом здійснення 

правотворчої діяльності [11, с. 76; 23, с. 113-115; 27, с. 111-112; 30, с. 6; 29, 

с. 235-239]. 

В юридичній науці наявними є погляди вчених, в яких зроблена спроба не 

лише поєднати державних та недержавних суб’єктів в межах здійснення 

правотворчої діяльності, але і вказати на їх субординаційний характер або 

відзначити основний чи допоміжний характер функціонування суб’єктів 

державної влади, що наділені повноваженнями правотворчого плану, а також 

недержавних суб’єктів, котрі здійснюють правотворчу діяльність. На думку 

С. М. Мельничука, доцільно вживати словосполучення не «правотворча 

діяльність», а «правотворча форма правової діяльності», що являє собою 

обумовлений праворозумінням і змістом напрямів діяльності держави 

нормативно визначений перебіг правової діяльності компетентних органів 

державної влади за участю громадянського суспільства, шляхом створення, 

зміни, призупинення дії і скасування правових норм в чіткій процесуально-

процедурній формі об’єктивованій у формі правотворчого акта з метою 

регулювання суспільних відносин, ефективного здійснення функцій держави 

[259, с. 8]. Тобто мова іде про основний (первинний) характер діяльності 

держави, в особі органів держави, в сфері правотворчості, та допоміжний 

характер функціонування громадянського суспільства (швидше за все мова іде 

про окремі інститути громадянського суспільства – прим. авт.). Є навіть 

погляди вчених, які розглядають правотворчу діяльність інститутів 

громадянського суспільства крізь призму делегованої правотворчості, право на 

яку надане зі сторони держави в особі органів держави [219, с. 54; 53, с. 36; 89, 

с. 26; 47, с. 13-14; 424, с. 92-93]. В одній зі своїх наукових праць О. Ф. Скакун 
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також висловлює думку про можливість характеристики громадянського 

суспільства як суб’єкта, що виконує допоміжну роль в правотворчій діяльності 

по відношенню до діяльності держави, для якої правотворча діяльність є одним 

з основних напрямів такої діяльності [386, с. 317-318]. Вказану ідею 

підтримують і ряд інших вчених (В. Б. Дрейшев, Д. А. Ковачев, А.В. Мусатян, 

С. В. Плавич, С. В. Поленіна) [124, с. 34; 191, с. 30; 271, с. 67; 312, с. 49; 315, 

с. 10].  

Протилежну точку зору обґрунтовує В. Я. Тацій, вважаючи, що держава є 

допоміжним суб’єктом в процесі творення права, яка лише технічно закріплює 

норми права, утворені суспільством та в подальшому реалізовані в межах 

суспільства. На переконання вченого, органи державної влади здійснюють 

закріплення природної основи взаємодії між суб’єктами громадянського 

суспільства, а самі по собі вони не здатні творити право [401, с. 18]. В свою 

чергу В. С. Ковальський продовжує вказану ідею та конкретизує її, вказуючи на 

те, що суспільні інституції забезпечують формування норм трудового, 

комерційного (підприємницького), пенсійного, міграційного права, а також тих 

норм права, у яких закріплюються права людини й громадянина, 

регламентується доступ до інформації та до правосуддя, визначаються інтереси 

засобів масової інформації [190, с. 19-20]. В цьому плані слід підтримати ідеї 

вчених про те, що органи державної влади, як і посадові особи держави мають 

забезпечити правотворче закріплення природної основи взаємодії між 

суб’єктами громадянського суспільства, тобто вони мають виявити об’єктивну 

необхідність у праві, його зміні або скасуванні правових норм. Слід підтримати 

також і думку про те, що вони не здатні творити право, швидше мова має іти 

про їх здатність до формулювання права. Так само термін правотворча 

діяльність не зовсім підходить до характеристики суспільства, оскільки в 

суспільстві відбувається не стільки творення права, скільки його утворення, що 

є поняттям значно ширшим за термін «правотворча діяльність».   

В межах галузевих наукових досліджень правотворча діяльність органів 

місцевого самоврядування так само розкривається досить неоднозначно. 
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Зокрема як така, що походить від правотворчої діяльності держави [39; 41; 51; 

79; 94], оскільки сам інститут місцевого самоврядування є таким, що створений 

та впроваджений в життєдіяльність суспільства державою. І навпаки, наявними 

є наукові ідеї вчених, які розкривають феномен правотворчої діяльності 

суб’єктів місцевого самоврядування крізь призму їх об’єктивно обумовленого 

явища, що походить від природного прагнення громад до самостійного 

вирішення питань місцевого значення, а сама правотворча діяльність є лише 

інструментом (процесом) в руках уповноважених суб’єктів на шляху до 

вирішення питань місцевого значення [29; 126; 136; 228]. Водночас, значна 

частина вчених обґрунтовує ідею здійснення правотворчої діяльності державою 

та суб’єктами місцевого самоврядування на паритетних засадах [41; 42; 43; 84], 

де правотворча діяльність здійснюється або має здійснюватись на засадах 

взаємодоповнення та взаємодії.  

В юридичній літературі поширеними є погляди вчених, в яких 

обґрунтовується широке розуміння правотворчої діяльності, як діяльності, що 

здійснюється максимально широким колом суб’єктів, які наділені 

правотворчими повноваженнями та/або здійснюють суттєвий вплив на 

правотворчу діяльність в силу свого правового статусу або зайняття активної 

громадянської позиції (наприклад, суб’єкти лобіювання в сфері правотворчості, 

різноманітні соціальні групи - пенсіонери, особи з обмеженими фізичними 

можливостями тощо). Умовно вказаний підхід до розуміння правотворчої 

діяльності можливо визначити як плюралістичний, оскільки він вкладає в 

основу розуміння правотворчої діяльності відносно визначене коло суб’єктів, 

які здійснюють правотворчу діяльність та/або здійснюють суттєвий вплив на 

правотворчу діяльність інших суб’єктів. На переконання С. В. Бобровник, 

правотворча діяльність як складне багатоаспектне явище може бути 

структурована на окремі різновиди. Вченим не вказується за яким критерієм, 

водночас, наголошується на тому, що самостійними різновидами правотворчої 

діяльності є діяльність органів місцевого самоврядування (окремо в системі 

суб’єктів місцевого самоврядування автором не виокремлюються посадові 
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особи – Прим. авт.) та правотворча діяльність «представницького органу 

державної влади – парламенту (наприклад, Верховної Ради України)» [416]. 

Незважаючи на те, що доволі дискусійним є вживання категорії 

«представницький орган держави» в однині, не зазначення посадових осіб як 

суб’єктів правотворчої діяльності, можемо наголосити на тому, що в цілому 

вченим розмежовується правотворча діяльність за ознакою її походження від 

держави або від інституцій громадянського суспільства, коли мова іде про 

правотворчу діяльність народу, органів місцевого самоврядування, локальну 

нормотворчість тощо. Тому цілком очевидним є плюралістичний характер 

визначення правотворчої діяльності як діяльності, яка походить від інституцій 

держави, громадянського суспільства, а віднесення делегованої правотворчої 

діяльності до окремого її різновиду свідчить про взаємозв’язок правотворчої 

діяльності держави в особі уповноважених суб’єктів та правотворчої діяльності 

громадянського суспільства в особі відповідних його інституцій, при якій 

держава наділена правом делегування правотворчих повноважень. 

Плюралістичний характер розуміння правотворчої діяльності підтримують і 

інші вчені вважаючи, що правотворча діяльність – це різновид юридично 

значимої діяльності, що здійснюється: 

 всіма суб’єктами соціуму, як індивідуальними, так і колективними 

[87, с. 458]; 

 суб’єктами, уповноваженими суспільством на здійснення 

національної правотворчої діяльності та суб’єктами, уповноваженими 

державою на здійснення міжнародної (міждержавної) правотворчої діяльності 

[445, с. 56-58]; 

 суб’єктами, що безпосередньо наділені правотворчими 

повноваженнями та суб’єктами, які впливають на правотворчу діяльність 

(учасники правотворчої діяльності) [446, с. 387];  

 суб’єктами публічного права та суб’єктами приватного права, 

забезпечуючи реальність, а не формальність права [292, с. 6-7] тощо.  
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Слід відзначити, що в юридичній літературі не всі вчені поділяють 

правотворчу діяльність на різновиди в залежності від суб’єктів їх здійснення, в 

тому числі виокремлюють правотворчу діяльність органів і посадових осіб 

держави та правотворчу діяльність органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування [136; 211; 214; 215; 290; 291; 306; 356; 407; 408], тим більше не 

обґрунтовують і понятійне визначення вказаних понять. Це пов’язано не 

стільки з категоричним запереченням можливості виокремлення вказаних 

різновидів правотворчої діяльності, скільки з певною неповнотою класифікації 

правотворчої діяльності та характеристики правотворчої діяльності вказаних 

суб’єктів. Однак, саме розмежування правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та правотворчої діяльності суб’єктів громадянського 

суспільства, або її відмежування свідчить про те, правотворча діяльність 

органів і посадових осіб держави та правотворча діяльність органів і посадових 

осіб місцевого самоврядування є взаємопов’язаними явищами, проте їх 

існування як окремих самостійних юридичних категорій має об’єктивно 

зумовлений характер. Це пояснюється тим, що правотворча діяльність органів і 

посадових осіб держави та правотворча діяльність органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування обумовлені комплексом факторів і умов, що 

стосуються розмежування та взаємодії держави і суспільства. Вказане фактично 

зумовило їх виникнення в системі правових явищ та в подальшому 

визначається взаємодією держави і суспільства. 

Вважаємо, що «правотворча діяльність органів і посадових осіб держави» 

та «правотворча діяльність органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування»: 

 по-перше, є самостійними різновидами правотворчої діяльності 

суб’єктів публічної влади, оскільки вказані категорії відображають особливості 

функціонального призначення суб’єктів державної влади та суб’єктів місцевого 

самоврядування;  

 по-друге, займають самостійне місце в системі понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, оскільки здатні позначити особливу 
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сферу діяльності суб’єктів держави та місцевого самоврядування, наділені 

власними ознаками, що ідентифікують природу, зміст, значення, процесуальні 

засади здійснення позначуваних відповідними поняттями феноменів; 

 по-третє, мають предметний характер здійснення, оскільки змістом 

правотворчої діяльності вказаних суб’єктів є розробка, обговорення і прийняття 

актів правотворчості, забезпечення їх введення в дію, тим самим вони 

функціонально спроможні впливати на зміни в правовій сфері життєдіяльності 

суспільства; 

 по-четверте, є результатом існування і прояву об’єктивних засад 

розвитку суспільства, що супроводжується його взаємодією із державою, тобто 

їх поява та виокремлення із системи явищ правової реальності зумовлено 

комплексом факторів і умов, що визначають взаємодію держави та суспільства; 

 по-п’яте, їх призначенням є формулювання права та забезпечення 

правового регулювання суспільних відносин на засадах збалансування 

державних та суспільних інтересів, правотворчих повноважень суб’єктів 

державної влади та місцевого самоврядування; 

 по-шосте, відображають ефективність функціонування органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування, є критерієм якості та 

збалансованості їх діяльності, результативності реалізації функцій держави та 

місцевого самоврядування. 

Приналежність правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави 

та місцевого самоврядування до системи явищ правової реальності доводить 

можливість виокремлення таких самостійних понять в межах юридичної науки 

як «правотворча діяльність органів і посадових осіб держави» та «правотворча 

діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування» [63, с. 8-9]. 

На нашу думку, понятійність правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

обумовлюється розумінням органів і посадових осіб держави та органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування, правовий статус яких визначає 

характер, зміст, результат правотворчості, статус актів правотворчості. 
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Особливість правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави 

насамперед виявляється в такій її характеристиці як державно-владний 

характер, її походження від держави, обумовленість правовою (правотворчою) 

політикою держави та забезпеченість зі сторони держави. В свою чергу 

особливості правотворчої діяльності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування зумовлюється статусом вказаних суб’єктів, територіальною 

поширеністю актів правотворчості, колом суспільних відносин, що пов’язана із 

функціонуванням вказаних суб’єктів, тобто питань місцевого значення. Тому 

продовжуючи наукове дослідження вважаємо за доцільне встановити спільні та 

відмінні ознаки вказаних понять. В одній зі своїх публікацій ми вже 

презентували наші напрацювання щодо категоріального визначення понять 

правотворчої діяльності органів та посадових осіб держави та правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, та 

виокремлювали їх спільні ознаки та відмінності [63, c. 7-11]. Тому ще раз на 

них наголосимо. До спільних ознак правотворчої діяльності органів та 

посадових осіб держави та правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування вважаємо за доцільне віднести наступні: 

1) правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування має правовий характер, оскільки закріплена нормами права, 

здійснюється уповноваженими суб’єктами в процесуальному порядку, визначає 

розвиток правового регулювання суспільних відносин та обумовлює зміни в 

правовій сфері життєдіяльності суспільства; 

2) правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування є різновидом юридичної практичної діяльності, оскільки, 

здійснюється на постійній основі уповноваженими суб’єктами, змістом якої є 

робота над юридичними текстами, які володіють правовими знаннями, 

вміннями і навиками, шляхом використання юридико-технічних правил, 

прийомів, методів та засобів, результати якої матимуть правове значення; 

3) змістом правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування є розробка, обговорення та прийняття актів 
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правотворчості, введення їх в дію, що набувають статусу форми права та 

становлять елемент законодавства; 

4) результатом правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави 

та місцевого самоврядування є акт правотворчості, тобто рішення владного 

нормативного характеру, що приймається у відповідності до Конституції та 

актів вищої юридичної сили, забезпечуються і гарантуються державою, в тому 

числі і засобами примусу; 

5) правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування націлена на забезпечення впорядкування суспільних відносин, 

надання їм ознак збалансованості, врахування інтересів і потреб державного та 

самоврядного, загальнодержавного та регіонально-місцевого характеру; 

6) правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування має професійний характер здійснення, оскільки пов’язана з 

діяльністю уповноважених суб’єктів, що забезпечується роботою тих суб’єктів, 

котрі мають відповідну освіту, досвід роботи, ділові та моральні якості, є 

суб’єктами юридичної відповідальності за результати своєї роботи;  

7) правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування здійснюється у чітко встановленому процесуальному порядку, 

що передбачає етапність роботи, котра забезпечує якість та результативність 

творення права; 

8) правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування здійснюється на основі принципу розподілу повноважень між 

суб’єктами державної влади та місцевого самоврядування, які певним чином 

взаємодіють в процесі здійснення правотворчих повноважень; 

9) правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування здійснюється відповідно до положень правової (правотворчої) 

політики держави та політики функціонування і розвитку місцевого 

самоврядування; 

10) правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування визнається конституційно та гарантується державою.  
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В свою чергу відмінність правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та правотворчої діяльності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування полягає в: 

 природі правотворчої діяльності, оскільки природою правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави є інтереси і потреби політико-

організаційного плану, що мають загальний характер, відображають сутність та 

зміст діяльності держави, в свою чергу природою правотворчої діяльності 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування є інтереси та потреби 

громади певної адміністративно-територіальної одиниці або декількох громад, 

що обумовлені особливостями їх життєдіяльності; 

 формах здійснення правотворчої діяльності, оскільки правотворча 

діяльність органів і посадових осіб держави здійснюється виключно 

безпосередньо в межах встановлених повноважень, а правотворча діяльність 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватись як 

безпосередньо, так і в порядку реалізації делегованих повноважень;  

 значенні правотворчої діяльності, оскільки правотворча діяльність 

органів та посадових осіб держави забезпечує формування та розвиток 

законодавства держави та впливає на розвиток системи актів міжнародного 

права, а значення правотворчої діяльності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування полягає у формуванні та розвитку муніципального 

законодавства; 

 межах здійснення правотворчої діяльності, оскільки правотворча 

діяльність органів і посадових осіб здійснюється як на національному, так і на 

міжнародному рівнях, в свою чергу правотворча діяльність органів і посадових 

осіб місцевого самоврядування здійснюється переважно на регіональному або 

місцевому рівнях, відповідно до правового статусу самих суб’єктів місцевого 

самоврядування; 

 результатах здійснення правотворчої діяльності, оскільки 

результатами правотворчої діяльності органів та посадових осіб держави є акти 

правотворчості, що знаходиться в ієрархічному підпорядкуванні між собою, а 
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результатами правотворчої діяльності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування є акти правотворчості, що існують у вигляді розгалуженої 

системи, яка побудована на засадах поєднання ієрархічного підпорядкування та 

координації;  

 особливостях дії норм права, закріплених в актах державної або 

муніципальної правотворчості, оскільки норми права, джерелом яких є 

правотворча діяльність органів і посадових осіб держави поширюються на 

невизначене коло суб’єктів та на територію всієї держави, в свою чергу норми 

права, закріплені в актах муніципальної правотворчості поширюються на 

територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці та на суб’єктів, 

які постійно проживають або тимчасово перебувають на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці [63, c. 9-10];  

 порядку прийняття актів правотворчості, оскільки акти 

правотворчості органів і посадових осіб держави приймаються як колегіально, 

так і одноособово, а акти правотворчості органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування переважно приймаються колегіально. 

Важливе значення для уточнення визначення понять: «правотворча 

діяльність органів і посадових осіб держави» та «правотворча діяльність 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування» має не лише виокремлення 

і характеристика їх ознак, але і етимологічний аналіз слів, з яких складається 

відповідне поняття. Це дозволить уточнити його формулювання та 

обґрунтувати правильність слововживання в процесі удосконалення 

відповідного визначення. З точки зору етимології слів словосполучення 

«правотворча діяльність органів та посадових осіб держави» слід наголосити на 

тому, що воно складається зі слів:  

1) «правотворчість», як поєднання двох самостійних слів «право» та 

«творчість». Право в тлумачних словниках української мови визначається як 

форма законодавства, що створюється державою та залежить від соціального 

устрою країни; або як система встановлених або санкціонованих державою 

загальнообов’язкових правил (норм) поведінки, які виражають волю панівного 
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класу або всього народу [69, с. 917], тобто мова іде про загальнообов’язкові 

правила поведінки, що походять від держави та залежать від соціального 

устрою країни. В свою чергу інша частина складеного слова – «творчість» 

етимологічно розуміється як: 1) самостійний напрямок діяльності людини, що 

спрямований на створення духовних і матеріальних цінностей; 2) діяльність, що 

пронизана елементами нового, вдосконалення, збагачення, розвитку [69, 

с. 1234]. Тобто мова іде про діяльність людини, що призводить до появи чого-

небудь нового, тобто тих правил поведінки, про які ми говорили вище; 

2) «діяльність», що являє собою процес (процеси) активної взаємодії 

суб’єкта з об’єктом, під час якого суб’єкт задовільняє будь-які свої потреби, 

досягає мети [69, с. 329]; 

3) «органів», тобто слово «орган», що вживається у множині та позначає 

установу, що виконує певні функції в сфері державного управління, контролю, 

нагляду і т. ін. [69, с. 860];  

4) «посадових», що утворене від слова «посадовий» та позначає 

особливу категорію службовців державних та громадських установ, 

організацій, підприємств, які обіймають досить високу посаду [69, с. 1075]. 

Пов’язаним зі словом «посадових» є слово «осіб», що вживається у множині та 

утворене від слова «особа», тобто людина, індивід, а також установа, 

організація, котра наділена відповідним статусом [69, с. 861]; 

5) «держави», тобто слово «держава», що вживається у родовому 

відмінку по відношенню до слова «органів» та словосполучення «посадові 

особи», визначаючи їх приналежність до апарату політичної влади суспільства 

[69, с. 286]. 

Таким чином, поєднуючи етимологічне розуміння вказаних слів, можемо 

наголосити на тому, що словосполучення «правотворча діяльність органів і 

посадових осіб держави» поєднує в собі такі її характеристики як: а) діяльність 

людини, що призводить до появи загальнообов’язкових, формально визначених 

правил поведінки, про які ми говорили вище; б) походження від установи, що 

виконує певні функції в сфері управління, контролю, нагляду або від особливої 
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категорії службовців державних та громадських установ, організацій, 

підприємств, які обіймають досить високу посаду; в) приналежність суб’єктів 

правотворчої діяльності до апарату політичної влади суспільства. 

В свою чергу словосполучення «правотворча діяльність органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування» складається з самостійних слів і 

словосполучень «правотворчість», «органів», «посадових осіб», «місцевого», 

«самоврядування». Ми не будемо повторювати аналіз визначень слів 

«правотворчість», «органів», «посадових осіб», що було здійснено вище, 

водночас звернемо увагу на тлумачення слів: «місцевого», що 

використовується для позначення певної місцевості або краю [69, с. 679], а 

також використовується зі словом «управління» для позначення конституційно 

закріпленої форми самостійного вирішення населенням та його виборними 

органами економічних питань місцевого значення [69, с. 679]; 

«самоврядування», тобто форма управління, за якою суспільство, певна 

організація, господарська або адміністративна одиниця тощо має право 

самостійно вирішувати питання внутрішнього керівництва [69, с. 1287].  

Таким чином, поєднуючи етимологічне розуміння вказаних слів, можемо 

наголосити на тому, що словосполучення «правотворча діяльність органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування» за аналогією з попереднім поняттям 

поєднує в собі такі її характеристики як: а) діяльність людини, що призводить 

до появи загальнообов’язкових, формально визначених правил поведінки, про 

які ми говорили вище; б) походження від установи, що виконує певні функції в 

сфері управління, контролю, нагляду або від особливої категорії службовців 

державних та громадських установ, організацій, підприємств, які обіймають 

досить високу посаду; та доповнює їх ще одною особливістю – 

в) приналежність суб’єктів правотворчої діяльності до певної адміністративно-

територіальної одиниці та надання їм права самостійного вирішення питань 

місцевого значення. Поєднання визначень вказаних слів в єдиному 

словосполученні «правотворча діяльність органів і посадових осіб держави» 

дозволяє уточнити його визначення як різновиду офіційної діяльності 
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уповноважених суб’єктів державної влади, змістом якої є розробка, 

обговорення, прийняття та введення в дію ієрархічно підпорядкованих між 

собою актів правотворчості, що обумовлена інтересами і потребами політико-

організаційного плану, котрі мають загальний характер, відображають сутність 

та зміст діяльності держави, здійснюється як колегіально, так і одноособово, на 

національному та міжнародному рівнях. 

Так само варто звернути увагу і на поєднання визначень слів і 

словосполучень, що включені в поняття «правотворча діяльність органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування». Відповідно можливо 

запропонувати уточнююче розуміння вказаного поняття як різновиду офіційної 

діяльності уповноважених суб’єктів місцевого самоврядування, змістом якої є 

розробка, обговорення, прийняття та введення в дію системи взаємопов’язаних 

між собою актів правотворчості, що обумовлена інтересами і потребами 

громади або декількох громад певної адміністративно-територіальної одиниці 

та здійснюється на регіональному або місцевому рівнях. З огляду на те, що 

однією з ключових спільних ознак правотворчої діяльності органів та 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування є її суб’єктно 

обумовлений характер, оскільки здійснюється уповноваженими суб’єктами, 

пов’язана із розумовою діяльністю людини, варто зазначити про те, що 

логічним продовженням дослідження теоретико-правових аспектів 

співвідношення правотворчої діяльності вказаних суб’єктів буде аналіз питань 

правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування крізь призму їх взаємозв’язку. 

 

2.2 Взаємозв’язок правотворчих повноважень органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування 

 

Наукове вивчення теоретико-правових аспектів співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування потребує встановлення особливостей такого співвідношення 
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крізь призму взаємозв’язку правотворчих повноважень вказаних суб’єктів. 

Доцільність вивчення теоретико-правових аспектів взаємозв’язку правотворчих 

повноважень пояснюється можливістю встановлення спільних сфер реалізації 

правотворчих повноважень вказаними суб’єктами, змісту їх повноважень на 

предмет їх спільності або відмінності, що дозволить з’ясувати особливості їх 

взаємозв’язку та в подальшому сприятиме виробленню і обґрунтуванню шляхів 

удосконалення взаємодії суб’єктів державної влади та місцевого 

самоврядування в сфері правотворчості. Практичне та теоретичне значення 

наукового дослідження правотворчих повноважень вказаних суб’єктів 

відзначається і в юридичній літературі, де вченими наголошується на тому, що 

проблематика змісту та порядку реалізації повноважень суб’єктів здійснення 

будь-якої юридично значимої діяльності є найбільш принциповою і 

дискусійною в науковому плані, що обумовлено неоднозначністю розуміння 

кола суб’єктів, які здійснюють цю діяльність, змісту їх діяльності, факторів 

особистісного характеру, які можуть впливати на зміст і результат юридично 

значимої діяльності тощо [183, с. 116-117]. Це потребує посилення аналізу 

проблеми побудови цілісного механізму здійснення правотворчості, 

заснованого на системі науково обґрунтованих принципів [400, с. 3]. На 

переконання М. М. Марченка, основу виокремлення того чи іншого різновиду 

правотворчості, обґрунтування його самостійності та автентичності становлять 

правотворчі повноваження відповідних суб’єктів, які здійснюють правотворчу 

діяльність. Тому вивчення правотворчості, її змісту, значення, процесу 

здійснення слід проводити крізь призму повноважень суб’єктів, котрі мають 

право приймати правотворчі акти [340, с. 342].  

З огляду на зазначене вище, відзначаючи актуальність наукового 

дослідження правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування, результати якого становитимуть основу для 

визначення взаємозв’язку вказаних повноважень та вироблення шляхів його 

удосконалення в сфері правотворчості, що може бути засновано виключно на 
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засадах збалансування правотворчих повноважень вказаних суб’єктів, вважаємо 

за доцільне в цьому підрозділі дисертаційної роботи: 

 по-перше, здійснити аналіз та узагальнити наукові погляди вчених, які 

стосуються розуміння правотворчих повноважень органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, а також питань їх взаємозв’язку; 

 по-друге, встановити доцільність наукового вивчення правотворчих 

повноважень вказаних суб’єктів крізь призму їх взаємозв’язку; 

 по-третє, на підставі обґрунтування системи критеріїв виокремити 

підходи до характеристики взаємозв’язку правотворчих повноважень органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування. 

Враховуючи те, що правотворчі повноваження органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування є категорією суб’єктно обумовленою та 

стосуються функціонального призначення чітко визначеного кола суб’єктів, 

котрі наділені такими повноваженнями, відзначаючи факт поточної розбудови 

апарату держави та системи органів місцевого самоврядування в Україні, 

вважаємо за доцільне продовжити наше дослідження проблем співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування крізь призму взаємозв’язку правотворчих повноважень 

вказаних суб’єктів. Це дозволить: 

 по-перше, сконцентрувати увагу на проблематиці стану та тенденцій 

розвитку взаємозв’язку правотворчих повноважень органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування внутрішньодержавного плану. Особливо, 

це дозволить акцентувати увагу на проблематиці взаємозв’язку правотворчих 

повноважень вказаних суб’єктів в Україні; 

 по-друге, виокремити і охарактеризувати положення, які визначають 

взаємозв’язок правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування як загальнотеоретичної проблеми, так і проблеми 

розбудови системи владних органів і посадових осіб в Україні; 
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 по-третє, виробити і обґрунтувати шляхи удосконалення 

правотворчих органів в контексті продовження конституційної, політичної та 

адміністративно-територіальної реформ в Україні. 

Тому емпіричну основу такого наукового дослідження становитимуть 

правотворчі повноваження органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування України та практика їх реалізації. В юридичній науці 

проблематика повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в цілому та в сфері правотворчості, зокрема, досліджується 

вже досить тривалий час. Сьогодні спостерігається значна активізація таких 

наукових досліджень, що викликано поточними процесами реформування 

більшості сфер життєдіяльності суспільства, а також оновлення складу та 

модернізації структури державного апарату і системи органів місцевого 

самоврядування в Україні. Водночас, однозначних та концептуальних підходів 

до характеристики взаємозв’язку правотворчих повноважень органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування в юридичній науці не 

вироблено. Окрім того, недостатньо визначеним є і правове регулювання 

відносин в сфері правотворчої діяльності суб’єктів державної влади та 

місцевого самоврядування в Україні. Це потенційно може призвести, а 

подекуди і призводить до виникнення конфліктів, пов’язаних із здійсненням 

правотворчих повноважень вказаними суб’єктами, породжує прогалини 

правового забезпечення суспільних відносин, причиною чого є недостатня 

збалансованість правотворчих повноважень вказаних суб’єктів, їх 

неузгодженість, недосконалість практики їх реалізації. Остаточно 

невизначеними є і питання концептуальних засад розвитку законодавства в 

сфері функціонування суб’єктів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, збалансування їх правотворчих повноважень на тлі поточної 

адміністративно-територіальної реформи в Україні [143; 325; 323; 187], 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування в сферах 

економіки, встановлення і справляння місцевих податків та інших обов’язкових 
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платежів, забезпечення функціонування закладів освіти, охорони здоров’я, 

культури тощо.   

Питання правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування в юридичній літературі розкривається неоднозначно. 

Досить поширеним підходом до їх характеристики є підхід, що розкриває 

розуміння правотворчих повноважень як особливого кола правомочностей 

уповноважених суб’єктів, що становлять самостійний елемент загальної 

компетенції відповідних суб’єктів та використовуються суб’єктами нарівні з 

іншими повноваженнями, не пов’язаними з творенням права. Наприклад, 

Верховна Рада України, як орган законодавчої влади, наділена як 

правотворчими повноваженнями, так і повноваженнями в сфері зовнішньої 

політики держави, кадрового забезпечення, здійснення контрольно-наглядової 

діяльності тощо. Теж саме можемо зазначити і про суб’єктів місцевого 

самоврядування, наприклад, п. 17 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» встановлено, що виключно на пленарних засіданнях 

районної, обласної ради вирішуються питання затвердження відповідно 

районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх 

виконання [151]. Тобто мова іде про окремий напрямок діяльності вказаних 

суб’єктів, змістом якого є правотворча діяльність щодо підготовки, 

обговорення та затвердження рішення суб’єкта місцевого самоврядування. 

Водночас, п. 22 ч. 1 ст. 43 вказаного Закону України встановлено повноваження 

районної, обласної ради щодо вирішення питань про надання дозволу на 

спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного, обласного 

значення, а також про скасування такого дозволу [151]. Таким чином мова іде 

вже про правозастосовні повноваження вказаних суб’єктів місцевого 

самоврядування, які фактично реалізуються паралельно (одночасно) з 

повноваженнями правотворчого характеру. Умовно вказаний підхід до 

характеристики правотворчих повноважень можливо назвати системно-

структурним, який в основу їх розуміння вкладає ідею їх елементного значення 

по відношенню до загального кола повноважень відповідного суб’єкта. 
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І. С. Кириленко, аналізуючи практику локальної нормотворчості в Україні, її 

правове забезпечення, обґрунтовує доцільність виокремлення ознак суб’єктів 

локальної нормотворчості, що дозволять обґрунтувати їх самостійність в 

системі суб’єктів правотворчої діяльності в цілому та довести їх самостійне 

місце в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки. В якості 

окремої ознаки вказаних суб’єктів вчена називає компетентність їх діяльності, 

яка набувається в силу або положень законодавчих актів (наприклад, 

повноваження загальних зборів Товариства на прийняття, внесення змін і 

доповнень до установчих документів Товариства [442]), або положень 

локальних нормативних актів (наприклад, надання права локальної 

нормотворчості керівництву філії або представництва юридичної особи, що 

закріплено у відповідному Положенні про філію або представництво), або в 

силу статусу конкретного суб’єкта, який наділяється відповідними 

нормотворчими повноваженнями локального рівня (наприклад, трудовий 

колектив, який наділений правом брати участь у розробці і прийнятті Правил 

внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві). Окрім того, особливістю 

компетентності суб’єктів локальної нормотворчості є те, що саму нормотворчу 

діяльність вони здійснюють паралельно з виконанням інших функцій, які на 

них покладені і в якості прикладу вчена приводить зміст п. 2 ст. 11 Закону 

України «Про наукові парки» [153], в яких перераховані повноваження, якими 

наділяється вищий орган управління наукового парку, які, в тому числі, 

включають до свого складу і повноваження в сфері правотворчої діяльності 

[183, с. 120-121]. Ці повноваження є рівнозначними, реалізуються суб’єктом 

спільно, визначаються його загальним функціональним призначенням. Зокрема 

до них  віднесені правотворчі повноваження загальних зборів засновників 

наукового парку, а саме: затвердження статуту наукового парку та внесення 

змін до нього (тобто повноваження щодо здійснення локальної 

нормотворчості); а також інші повноваження, які не стосуються локальної 

нормотворчості, зокрема: утворення виконавчого органу наукового парку; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1563-17?nreg=1563-17&find=1&text=%E7%E0%E3%E0%EB%FC%ED%B3+%E7%E1%EE%F0%E8&x=3&y=8#w13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1563-17?nreg=1563-17&find=1&text=%E7%E0%E3%E0%EB%FC%ED%B3+%E7%E1%EE%F0%E8&x=3&y=8#w13
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вирішення фінансових й інших питань відповідно до статуту наукового парку 

[153]. 

Вказаний підхід до розуміння правотворчих повноважень обґрунтовують і 

інші вчені, які наголошують на їх: а) невід’ємності від правового статусу 

суб’єктів правотворчості, які визначають правотворчий характер діяльності 

відповідних суб’єктів владних відносин, їх здатність використовувати засоби 

правового впливу для забезпечення власної владної діяльності [464, с. 98-99]; 

б) акумулюючому значенні як засобу накопичення владних повноважень 

відповідним суб’єктом, навколо правотворчих повноважень, що потенційно 

здатні забезпечити реалізацію цих владних повноважень [91, с. 56; 92, с. 61]; 

в) здатності до вдосконалення як одного з невід’ємних і основних елементів 

функціонування відповідного органу або посадової особи в системі 

управлінської діяльності [229, с. 152]; г) місці в системі повноважень органів 

законодавчої та виконавчої влади держави та особливостях реалізації [235, 

с. 246]; д) пізнавальному значенні як самостійного об’єкту наукового пізнання 

крізь призму правомочностей уповноваженого суб’єкта [104, с. 156]; 

є) структурно-функціональному значенні як елементу здійснення державної 

влади [453, с. 108] тощо. 

Досить поширеним в наукових колах є ідея так званого допоміжного 

призначення правотворчих повноважень суб’єкта владних відносин, де 

правотворча діяльність є внутрішньою службовою діяльністю відповідного 

суб’єкта, яка здійснюється з метою правового закріплення та реалізації в цілому 

функціонального призначення відповідного суб’єкта, яке безпосередньо не 

пов’язане з правотворчістю. Фактично мова іде про допоміжне, 

інструментальне розуміння правотворчих повноважень, якими наділений 

суб’єкт правотворчої діяльності пропорційно обсягу інших повноважень, з 

метою забезпечення їх правового закріплення та подальшої реалізації. Умовно 

вказаний підхід до розуміння правотворчих повноважень можливо назвати 

інструментальним, де правотворчі повноваження виступають виключно 

засобом закріплення та подальшої реалізації функцій суб’єктів, що не пов’язані 
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із правотворчістю. Вказаний підхід до розуміння правотворчих повноважень 

фактично обмежує вивчення проблематики співвідношення повноважень 

суб’єктів правотворчості, в тому числі і суб’єктів державної влади та місцевого 

самоврядування, однак надає уявлення про розмежування повноважень між 

вказаними суб’єктами в цілому, де правотворчі повноваження є окремим 

елементом системи засобів і способів реалізації функцій відповідного суб’єкта.  

Вказану ідею обґрунтовує у своїх дослідженнях М. М. Карташов, 

наголошуючи на інструментальному призначенні правотворчих повноважень 

суб’єктів, відповідно і сама характеристика правотворчих повноважень 

суб’єктів має засновуватись на ідеї забезпеченості його діяльності 

правотворчими засобами фіксації волевиявлення. Як результат, вчений 

приходить до висновку про те, що природа правотворчих повноважень 

визначається самим функціональним призначенням відповідного суб’єкта, а 

обсяг його правотворчих повноважень походить від його місця в системі 

суб’єктів управлінської діяльності [173, с. 9-10]. Тому і взаємозв’язок 

правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування має розкриватись з точки зору її обумовленості 

функціональним призначенням суб’єктів державної влади і державою в цілому, 

а також функціональним призначенням суб’єктів місцевого самоврядування та 

самоврядування в цілому. Інструментальний підхід до розуміння правотворчих 

повноважень дозволяє і проблему їх взаємозв’язку розглядати з точки зору 

технологій правотворчої діяльності та юридико-технічних особливостей 

підготовки актів правотворчості, їх розгляду, прийняття та введення в дію. 

Незважаючи на те, що такий підхід до розуміння правотворчих повноважень 

дещо звужує спектр вивчення вказаної проблематики, водночас, можемо 

зазначити про те, що у такий спосіб можливо провести співвідношення між 

процесом здійснення правотворчої діяльності вказаними суб’єктами та актами 

правотворчості, які ними приймаються. Про це більш детально ми будемо 

говорити в наступних підрозділах дисертаційної роботи. Інструментальний 

підхід до розуміння правотворчих повноважень обґрунтовується вченими 
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шляхом визначення правотворчих повноважень як таких, що походять від 

основних повноважень суб’єкта щодо реалізації функцій держави [299, с. 183]. 

Отже, призначенням правотворчих повноважень є забезпечення реалізації 

функцій держави; належного функціонування суб’єкта владних повноважень, 

дієвості його рішень [137, с. 260]; владної ваги його впливу на розвиток тих або 

інших сфер суспільних відносин [223, с. 17]; здатності до здійснення власної 

діяльності в межах правового поля, засновуючись на положеннях актів вищої 

юридичної сили [258, с. 44]; реалізованості функцій в результаті здійснення 

поточної діяльності, що дозволяє виявити існуючі недоліки правового 

регулювання та вплинути на їх подальше усунення правотворчим шляхом [388, 

c. 48-49] тощо.  

Третім підходом до розуміння правотворчих повноважень є їх широке або 

багатоаспектне розуміння, що характеризує правотворчі повноваження крізь 

призму їх: 1) змісту як органічного поєднання прав і обов’язків щодо 

прийняття, зміни або припинення дії норм права; 2) сутності як вихідних 

повноважень суб’єкта, які здатні їх реалізувати за допомогою засобів 

загального правового регулювання; 3) значення, що полягає у здатності 

формувати законодавчу базу держави, визначати ієрархічну будову 

нормативно-правових актів, а також впливати на формування системи актів 

міжнародного права; 4) процесу реалізації як особливого порядку здійснення 

правотворчої діяльності, результатом якої є правотворчий акт, що займає 

самостійне місце в системі законодавства або в системі актів міжнародного 

права тощо. Вказаний підхід є найбільш оптимальним як з точки зору 

змістовного наповнення розуміння категорії «правотворчі повноваження», так і 

з точки зору вивчення проблематики співвідношення правотворчих 

повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування, оскільки 

надає можливість встановити їх співвідношення крізь призму відповідних 

критеріїв (змісту, значення, процесу реалізації тощо). Проте спочатку 

проаналізуємо існуючі в юридичній науці підходи до розуміння правотворчих 

повноважень, що дозволить їх узагальнити та встановити відповідні критерії 
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характеристики правотворчих повноважень, що можливо буде в подальшому 

закласти основу характеристики взаємозв’язку правотворчих повноважень 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Правотворчі 

повноваження визначаються вченими крізь призму тих або інших аспектів їх 

розуміння,що визнаються домінуючими в системі ознак правотворчих 

повноважень. Як результат, правотворчі повноваження розкриваються з точки 

зору форми реалізації функцій держави, що надає можливість говорити про їх 

формальний характер здійснення з метою реалізації функцій держави [259, с. 6-

7]. Так само мова іде і про такі особливості правотворчих повноважень як їх 

детермінуюча роль для створення чогось нового в правовому середовищі [158, 

с. 17-18]; здатність до оновлення правового регулювання та реформування 

різноманітних сфер життєдіяльності суспільства [232, с. 18-19; 471, с. 27]; 

правовий характер здійснення [389, с. 175-178; 83, с. 11-13]; процесуальний 

характер реалізації [460, с. 104-105]; природа та зміст [106, с. 130] тощо. Всі ці 

аспекти потенційно можливо закласти в основу встановлення взаємозв’язку 

правотворчих повноважень органів та посадових осіб держави і місцевого 

самоврядування, які можуть відігравати роль критеріїв для подальшого 

формулювання положень, що характеризуватимуть особливості вказаного 

взаємозв’язку.  

С. В. Бобровник обґрунтовує широке розуміння взаємозв’язку 

повноважень суб’єктів державної влади та суб’єктів місцевого самоврядування 

в цілому, в тому числі можливо припустити, що ця ідея є характерною і для 

проблеми взаємозв’язку правотворчих повноважень суб’єктів державної влади 

та місцевого самоврядування. Вчена наголошує на тому, що повноваження 

суб’єктів місцевого самоврядування походять від права місцевого населення 

управляти власними справами та приймати відповідні рішення, забезпечувати 

управління суспільством на демократичних засадах. Тому, наголошуючи на 

взаємозв’язку суб’єктів місцевого самоврядування та суб’єктів держави, 

професор приходить до висновку про наявність їх спільних та відмінних рис. 

Незважаючи на те, що вчена не зазначає безпосередньо на проблемах 
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розуміння спільності і відмінності правотворчих повноважень відповідних 

суб’єктів, водночас, вона закладає теоретико-правові основи їх взаємозв’язку, 

вказуючи на те, що спільність між ними виявляється у тому, що суб’єкти 

держави і місцевого самоврядування здійснюють спільні функції по 

управлінню суспільством шляхом встановлення і гарантування діяльності 

суб’єктів, а їх повноваження (в тому числі і правотворчі повноваження – Прим. 

авт.) конкретизуються законами та підзаконними актами, реалізуються на 

засадах розподілу повноважень, в межах яких вони певним чином взаємодіють 

у процесі здійснення своїх повноважень. Так само і відмінність між суб’єктами 

державної влади та місцевого самоврядування вчена засновує в тому числі і на 

їх повноваженнях, оскільки повноваження органів держави визначають зміст 

управлінської функції держави, а повноваження органів місцевого 

самоврядування спрямовані на вирішення проблем певної території із 

самоврядування [416, с. 171]. Варто підтримати такий підхід до характеристики 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, 

що фактично заснований на виокремлення спільних і відмінних рис. 

Екстраполюючи такий підхід на питання характеристики взаємозв’язку 

правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування, дійсно можливо розкрити його як багатоаспектну проблему, 

що не можу мати однозначної відповіді, потребує вироблення і застосування 

комплексного підходу до характеристики.  

В такому ж ключі розкриває питання співвідношення загальнодержавної та 

регіональної правотворчої діяльності О. В. Каменська у власному 

дисертаційному дослідженні. В результаті вченою обґрунтовано висновок, що 

спільним між ними є сутність правотворчих повноважень відповідних 

суб’єктів, водночас відмінним є зміст вказаних повноважень. Вчена наголошує 

на тому, що за своєю сутністю вказані суб’єкти як загальнодержавної, так і 

регіональної правотворчої діяльності наділені правотворчими повноваженнями, 

котрі виокремлюють вказаних суб’єктів з кола осіб – носіїв владних 

повноважень, а також з кола осіб – які взагалі здійснюють правотворчість. 
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Окрім того, сутність правотворчих повноважень вказаних суб’єктів 

обумовлюється не лише їх професійною правосуб’єктністю, тобто правами та 

обов’язками, але і засобами юридичної відповідальності за якість своєї 

діяльності, оскільки рівень якості їх діяльності має обумовлювати суворість 

заходів юридичної відповідальності, що застосовуються до суб’єктів 

нормотворчості у випадках неоперативності здійснення нормотворчості; 

підготовки і прийнятті нормотворчих документів із недоліками; наявності у 

змісті нормотворчих актів колізій і прогалин тощо [169, с. 9]. 

Виокремленні та проаналізовані вище підходи до розуміння правотворчої 

діяльності в цілому та її здійснення органами і посадовими особами держави і 

місцевого самоврядування не є виключними, водночас, є найбільш поширеними 

в юридичній науці та надають можливість в цілому узагальнити розуміння 

правотворчих повноважень, наголосити на їх багатоаспектному характері, 

з’ясувати стан врахування особливостей правотворчих повноважень вказаних 

суб’єктів в процесі їх доктринального визначення. Аналіз підходів до розуміння 

правотворчих повноважень, можливо було б продовжити, однак ми 

акцентували увагу на найбільш поширених поглядах в юридичній науці, що в 

цілому дозволяє уявити стан наукової розробки зазначеної проблематики та 

провести узагальнення найбільш характерних підходів до розуміння 

правотворчих повноважень вказаних суб’єктів, питань їх взаємозв’язку. Беручи 

до уваги відсутність сучасних наукових досліджень питань правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, в 

тому числі і в аспекті їх взаємозв’язку, вважаємо, що доцільність наукового 

вивчення правотворчих повноважень вказаних суб’єктів крізь призму їх 

взаємозв’язку доводиться: 

 по-перше, доктринальною дискусією щодо понятійного визначення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування, що призводить до неоднозначного розуміння правотворчих 

повноважень як основоположного аспекту для формування відповідних 

визначень юридичних категорій; 
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 по-друге, неоднозначним розумінням правотворчих повноважень в 

цілому або як кола правомочностей уповноважених суб’єктів правотворчості; 

або як різновиду правомочностей суб’єктів в сфері юридично значимої 

діяльності (юридичної практичної діяльності); або як елементу правового 

статусу суб’єктів правотворчої діяльності тощо; 

 по-третє, науковою невизначеністю значення правотворчих 

повноважень суб’єктів або як самостійного напряму діяльності, або як 

допоміжного (інструментального) засобу реалізації інших («неправотворчих») 

повноважень суб’єктами, що призводить до дискусійності статусу суб’єктів 

правотворчої діяльності, співвідношення їх правотворчих і «неправотворчих» 

повноважень;  

 по-четверте, невизначеністю змісту взаємодії держави та суспільства 

як суб’єктів, що безпосередньо впливають і визначають творення права; 

 по-п’яте, складністю практики реалізації правотворчих повноважень, 

що пов’язано із участю в правотворчій діяльності широкого кола суб’єктів, 

необхідністю узгодження їх діяльності, націленістю на збалансування інтересів 

держави та суспільства [61, с. 164-165]. 

Тому в науковому плані важливо встановити взаємозв’язок правотворчих 

повноважень органів та посадових осіб держави та місцевого самоврядування. 

Категорія «взаємозв’язок» розкривається в тлумачних джерелах як слово, що 

позначає взаємний контакт, взаємну залежність різних величин, предметів, 

явищ [392, с. 516; 69, с. 366]. У філософських літературних джерелах категорія 

взаємозв’язок визначається як те, про що говорять як таке, що воно є, воно є у 

взаємній залежності з іншим або перебуває в будь-якому іншому відношенні до 

іншого; так, про велике говорять, що те, що воно є, воно є у зв’язку з іншим; 

адже говорять – більше, ніж щось; і про подвійне говорять як про те, що воно є, 

перебуває у зв’язку з іншим; адже говорять – подвійне відносно чогось, те саме, 

що стосується інших, їм подібних [436]; відношення між багатьма видами 

сущого, що мають суб’єктивну або об’єктивну, абстрактну або конкретну 

форму. Воно означає матеріальну або смислову єдність, взаємозалежність, 
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взаємообумовленість цих існувань [435]. Таким чином, можемо наголосити на 

тому, що взаємозв’язок правотворчих повноважень – це насамперед прийом 

дослідження, що надає можливість встановити зв’язок (контакт, відносини, 

залежність) між двома категоріями, які пов’язані між собою як в плані 

теоретико-правових аспектів існування, так і в плані практичних засад 

здійснення. Цей зв’язок має складний, комплексний характер, є наявним 

об’єктивно, без якого не можуть існувати та реалізовуватись правотворчі 

повноваження, а отже може бути розкритий лише за умови широкого розуміння 

правотворчих повноважень як пізнавальної основи встановлення взаємозв’язку 

між ними, та виокремлення критеріїв їх взаємозв’язку.  

Взаємозв’язок правотворчих повноважень органів та посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування доцільно розкрити, засновуючись на 

широкому розумінні правотворчих повноважень, шляхом виокремлення 

відповідних підходів до його характеристики як феномену багатоаспектного 

плану на підставі наступних критеріїв:  

1. В залежності від співвідношення ролі держави та громадянського 

суспільства в правотворчій діяльності взаємозв’язок правотворчих повноважень 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування має:  

 державно орієнтований характер, відповідно до якого правотворчі 

повноваження органів та посадових осіб держави є домінуючими порівняно із 

правотворчими повноваженнями органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування, як за колом, так і за обсягом цих повноважень, а реалізація 

органами і посадовими особами місцевого самоврядування своїх правотворчих 

повноважень відбувається у відповідності та на виконання положень 

правотворчих актів суб’єктів державної влади, націлена на забезпечення 

поширення державної влади на відповідні адміністративно-територіальні 

одиниці. Наприклад, державно орієнтований характер взаємозв’язку 

правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування притаманний країнам з перехідним етапом розвитку, де 

інтереси держави, її потреби мають пріоритетне значення, порівняно з 
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інтересами та потребами суспільства, в тому числі і територіальних громад, 

відповідно органи і посадові особи держави наділені більш широким колом 

повноважень в сфері правотворчості, порівняно з органами і посадовими 

особами місцевого самоврядування, мають право делегування правотворчих 

повноважень органам і посадовим особами місцевого самоврядування, а також 

наділені правом скасування (зупинення дії) актів правотворчості органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. Вказаний характер взаємозв’язку 

правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування притаманний таким державам як Російська Федерація, 

Республіка Казахстан, Республіка Білорусь, Монголія тощо;  

 муніципально орієнтований характер, згідно з яким правотворчі 

повноваження органів і посадових осіб місцевого самоврядування визнаються 

первинними, відповідно і домінуючими, порівняно з правотворчими 

повноваженнями органів і посадових осіб держави. Правотворчі повноваження 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування за обсягом і за механізмами 

їх реалізації мають пріоритетний характер порівняно із правотворчими 

повноваженнями органів і посадових осіб держави в межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці; органи та посадові особи держави не 

мають права скасовування правотворчих актів органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування, а їх правотворча діяльність в межах 

адміністративно-територіальних одиниць відбувається у відповідності з 

правотворчістю органів і посадових осіб місцевого самоврядування та не може 

суперечити інтересам і потребам відповідної територіальної громади. 

Наприклад, муніципально орієнтований характер взаємозв’язку правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування 

притаманний країнам з розвиненою демократичною системою із глибоким 

історичним ступенем розвитку народовладдя, де інтереси суспільства є 

пріоритетними порівняно з інтересами держави, визначають функціонування 

держави, її зовнішню і внутрішню політику, відповідно органи і посадові особи 

місцевого самоврядування наділені більш широким колом повноважень в сфері 
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правотворчості, порівняно з місцевими державними органами і посадовими 

особами, а також мають широкий спектр можливостей впливу на правотворчу 

діяльність органів і посадових осіб держави шляхом застосування правових 

засобів лобіювання правотворчих інтересів, громадського тиску на суб’єктів 

правотворчості, громадського контролю за правотворчою діяльністю тощо. 

Вказаний характер взаємозв’язку правотворчих повноважень органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування притаманний таким 

державам як Німеччина, Австрія, Іспанія тощо; 

 змішаний характер, відповідно до якого правотворчі повноваження 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування є 

збалансованими між собою та розмежовані відповідно до сфер функціонування 

держави (зовнішня політика, оборонна функція, внутрішня безпека тощо) та 

місцевого самоврядування (освітня діяльність, охорона здоров’я, культурний 

розвиток в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці тощо). 

При цьому, здійснення правотворчої діяльності відбувається взаємоузгоджено, 

з метою досягнення збалансованих засад реалізації державних та 

муніципальних інтересів і потреб. Наприклад, змішаний характер взаємозв’язку 

правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування притаманний країнам з демократичним устроєм, що 

знаходяться на етапі свого політичного, економічного, соціального 

становлення, де процес такого становлення пов’язаний із чітким правовим 

закріпленням сфер діяльності вказаних суб’єктів, відповідно їх правотворча 

діяльність обмежена закріпленими сферами функціонування. Такий характер 

взаємозв’язку правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування функціонує з метою недопущення конфлікту між 

вказаними суб’єктами, в тому числі і в сфері правотворчої діяльності, 

протистоянь між владарюючими суб’єктами. Вказаний характер взаємозв’язку 

правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування притаманний таким державам як Литва, Латвія, Польща, 

Україна тощо. 
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2. В залежності від стану підпорядкованості органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування взаємозв’язок їх правотворчих 

повноважень має: 

 субординаційний характер, відповідно до якого правотворчі 

повноваження органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування 

розподілені відповідно до принципу підпорядкування. Призначенням такого 

підходу до організації взаємозв’язку правотворчих повноважень вказаних 

суб’єктів є забезпечення організації правотворчої діяльності шляхом 

визначення вищестоящих суб’єктів правотворчої діяльності та тих суб’єктів 

правотворчості, які їм підпорядковані. Відповідно і правотворчі повноваження 

реалізуються шляхом безпосереднього їх здійснення владарюючим суб’єктом, 

та суб’єктами, які підпорядковані вищестоящим суб’єктами правотворчості. В 

такому випадку сама правотворча діяльність здійснюється у відповідності до 

правотворчих актів вищої юридичної сили, поточної правотворчої діяльності 

вищестоящих суб’єктів в ієрархічній системі, де останні наділені правом 

скасування (зупинення дії) правотворчих актів підпорядкованих суб’єктів 

правотворчості. Сьогодні чинним законодавством України передбачено 

можливість скасування актів правотворчості органів і посадових осіб держави 

вищестоящими суб’єктами державної влади, або також скасування актів 

виконавчих органів суб’єктів місцевого самоврядування відповідними радами 

та їх головами. Відповідно до ч. 3, 4 ст. 33 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» голови обласних державних адміністрацій мають право 

скасовувати розпорядження голів районних державних адміністрацій, що  

суперечать  Конституції  України та законам України,  рішенням 

Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів 

України, голів обласних державних адміністрацій, а також міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади. Керівники структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації мають право скасовувати накази керівників 

відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, що 

суперечать законодавству України та актам органів виконавчої влади вищого 
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рівня [152]. Таким чином у вказаних положеннях закріплено субординаційний 

характер відносин між вказаними суб’єктами, що включає в себе і право 

скасування актів правотворчості, яке належить  вищестоящим суб’єктам. В 

положеннях ч. 3 та 4 ст. 43 вказаного Закону України конкретизуються підстави 

та порядок скасування актів правотворчості нижчестоящих суб’єктів в 

ієрархічній системі органів і посадових осіб державної влади. Так, встановлено, 

що розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції 

України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим 

актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за 

очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом 

України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в 

судовому порядку. Накази керівників структурних підрозділів місцевої 

державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам 

законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою 

місцевої державної адміністрації, відповідним  міністерством, іншим 

центральним органом виконавчої влади [152]. Такі самі повноваження надані і 

Раді міністрів АР Крим, яка має право скасовувати розпорядження  голів  

відповідних  районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції 

України, законам України, іншим актам законодавства України, а також 

нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, що не суперечать 

законодавству України (ч. 5 ст. 46 Закону України) [152]. За аналогією 

закріплено право і за: 

а) міськими, селищними, сільськими радами виключно на пленарних 

засіданнях вирішувати питання скасування актів виконавчих органів ради, які 

не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, 

рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень (п. 15, ч. 1 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»); 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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б) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських, районних у 

містах радах змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, 

управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб (п. 3 ч. 2 

ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»); 

в) відповідною радою на скасування рішень виконавчого комітету ради з 

питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів (ч. 9  ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») [151]. 

Водночас, ми ведемо мову про скасування правотворчих актів лише в 

межах системи органів і посадових осіб держави та системи органів і посадових 

осіб місцевого самоврядування. Питання порядку діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування у прийнятті, зміні та 

скасуванні нормативно-правових актів майже не врегульовано в Україні на 

правовому рівні. Слід підтримати думку вчених, що спосіб діяльності владних 

установ у цій сфері має отримати законодавче закріплення, і, бажано, в 

спеціальному законі [395, с. 91]. В Україні були зроблені спроби врегулювати 

ці питання в положеннях окремих Проектів Закону України «Про нормативно-

правові акти» [342; 343; 344; 345; 346; 347]. Зокрема, в проекті Закону України 

«Про нормативно-правові акти» (реєстр. № 1343-1) було запропоновано 

встановити правила взаємозв’язку нормативно-правових актів (органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування), права суб’єктів 

нормотворення, а також припинення дії актів у часі, водночас, реалізовано це 

не було у зв’язку з гальмуванням процесу розгляду і прийняття вказаного 

законопроекту. Хоч законодавством України і закріплено можливість 

скасування актів органів державної влади та місцевого самоврядування в 

судовому порядку [193], при чому не лише за органами, що перебувають між 

собою у відносинах підзвітності, підконтрольності та відповідальності. 

Кодексом адміністративного судочинства України передбачена можливість 

скасування актів органів місцевого самоврядування в разі визнання їх 

незаконними [193]. Однак, ми не можемо визнати за адміністративним судом в 

цьому випадку функцію прямого правотворення, тим більше спірним є 
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визнання субординаційних відносин між суб’єктами державної влади та 

органами і посадовими особами місцевого самоврядування на підставі того, що 

адміністративний суд, як орган держави, наділений правом скасування 

правотворчих актів органів місцевого самоврядування. На переконання вчених, 

наділення судів повноваженнями скасування актів органів державної влади та 

місцевого самоврядування можна розглядати як гарантію дієвості судової 

влади, хоча з позицій адміністрування суспільних відносин виникає питання 

про втручання судів до компетенції інших органів влади [395, с. 92]; 

 координаційний характер, згідно з яким правотворчі повноваження 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування взаємопов’язані 

відповідно до принципу узгодження, реалізуються синхронно, на засадах 

взаємодоповнення. Призначенням координаційного підходу до взаємозв’язку 

правотворчих повноважень вказаних суб’єктів є забезпечення організації 

правотворчої діяльності шляхом визнання всіх суб’єктів правотворчої 

діяльності рівноправними, які функціонують не на засадах підпорядкування, а 

на засадах взаємоузгодження. Відповідно і правотворчі повноваження 

реалізуються шляхом безпосереднього їх здійснення суб’єктами, що наділені 

такими повноваженнями. В такому випадку сама правотворча діяльність 

здійснюється у відповідності до положень Конституції, актів вищої юридичної 

сили, поточної правотворчої діяльності інших суб’єктів. Координаційний 

характер взаємозв’язку правотворчих повноважень органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування знаходить свою реалізацію в 

правотворчій діяльності в Україні. Законодавством України безпосередньо не 

регламентуються засади координації правотворчої діяльності в цілому та 

правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування, зокрема. Водночас, окремі положення опосередковано 

визначають координаційний характер взаємозв’язку правотворчих повноважень 

вказаних суб’єктів. По-перше, мова іде про конституційне визнання державною 

та гарантування місцевого самоврядування (ст. 7 Конституції України [203]. 

Відповідно реалізація вказаного положення потребує створення належних умов 
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для функціонування суб’єктів місцевого самоврядування, в тому числі і в сфері 

правотворчості. Держава в особі її органів та посадових осіб, в тому числі і тих 

суб’єктів, що наділені правотворчими повноваженнями, зобов’язана 

забезпечити виконання тих рішень, які приймаються в системі місцевого 

самоврядування. По-друге, конституційно в Україні закріплено ряд 

правотворчих обов’язків суб’єктів державної влади, які стосуються правового 

забезпечення правотворчої діяльності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування. Насамперед, мова іде про положення п. 7, п. 15 ч. 1 ст. 92 

Конституції України, в яких закріплено, що законами України визначається 

правовий режим комунальної власності, засади місцевого самоврядування. 

Вказане забезпечення відбувається через безпосередню правотворчу діяльність 

Верховної Ради України. Так само можливо зазначити і про обов’язок держави 

фінансувати здійснення делегованих органам місцевого самоврядування 

окремих повноважень органів виконавчої влади (ч. 3 ст. 143 Конституції 

України) [203], а також фінансово підтримувати місцеве самоврядування, брати 

участь у формуванні бюджетів місцевого рівня (ч. 1 ст. 62 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» [151]. Потенційно, це передбачає відповідну 

правотворчу діяльність органів і посадових осіб держави щодо затвердження 

бюджетних видатків на фінансування вказаної діяльності. А зі сторони органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється сама правотворча 

діяльність в межах відповідних делегованих повноважень (ч. 3 ст. 143 

Конституції України), як наслідок, органи місцевого самоврядування з питань 

здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні 

відповідним органам виконавчої влади (ч. 4 ст. 143 Конституції України [203]. 

Стаття 20 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в цьому 

аспекті закріплює положення щодо державного контролю за діяльністю органів 

і посадових осіб місцевого самоврядування, який може здійснюватися лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної 

влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування 
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наданих їм власних повноважень [151]. Положення ст. 44 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» закріплюють можливість і зворотного 

делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим 

державним адміністраціям. Це пояснюється їх особливим статусом як елементу 

системи територіальної організації влади, при якій управління на рівнях області 

і району здійснюють як органи місцевого самоврядування, так і органи 

виконавчої влади. Це об’єктивно потребує координації їх діяльності, а також і 

можливості делегування певних повноважень органів місцевого 

самоврядування органам виконавчої влади, в тому числі і тих, які мають 

правотворчий характер (п. 1, 2, 11 ч. 1 ст. 44 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [151]. 

3. В залежності від строку реалізації правотворчих повноважень органами і 

посадовими особами держави та місцевого самоврядування, взаємозв’язок між 

ними може мати: 

 постійнодіючий характер, змістом якого є наявність між 

правотворчими повноваженнями органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування зв’язку, що закріплений в правових нормах та функціонує на 

постійній основі, без обмеження строку дії. Наприклад, положеннями ст. 44 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплено положення 

без обмеження строку їх дії, якими визначено коло повноважень районних і 

обласних рад, в тому числі і в сфері правотворчості, котрі делегуються 

відповідним місцевим державним адміністраціям [151]. Вказаний характер 

взаємозв’язку правотворчих повноважень вказаних суб’єктів має 

постійнодіючий характер, націлений на тривале існування взаємозв’язку між 

правотворчими повноваженнями вказаних суб’єктів;  

 тимчасовий характер, котрий визначає наявність між правотворчими 

повноваженнями органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування взаємозв’язку, що чітко обмежений часовими рамками. 

Прикладом такого характеру взаємозв’язку між правотворчими 

повноваженнями органів і посадових осіб держави та місцевого 
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самоврядування можуть бути ті повноваження, котрі закріплені положеннями 

Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей» від  16.09.2014 року № 1680-VII 

[154].  

4. В залежності від території реалізації правотворчих повноважень органів і 

посадових держави та місцевого самоврядування їх взаємозв’язок може мати: 

 загальнодержавний характер, оскільки реалізація правотворчих 

повноважень відбувається в межах всієї території держави, стосується питань 

загальнодержавного значення. Наприклад, правотворчі повноваження 

Верховної Ради України щодо прийняття Державного бюджету України, 

Кабінету Міністрів України щодо розробки проекту Державного бюджету 

України та його внесення на розгляд до Верховної Ради України, а також 

пов’язані з ними правотворчі повноваження органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування щодо розробки та ухвалення місцевих бюджетів органами 

місцевого самоврядування (п. 4 ст. 85; п. 1 ч. 1 ст. 92; ст. 96; ст. 97 Конституції 

України [203]; Розділ ІІІ Бюджетного кодексу України [52]); 

 регіональний (місцевий) характер, оскільки реалізація правотворчих 

повноважень відбувається в межах певного регіону держави та стосується 

спільних інтересів територіальних громад місцевого рівнів. Наприклад, 

реалізація делегованих правотворчих повноважень органами і посадовими 

особами державної влади на місцях, що пов’язані із правотворчою діяльністю, 

при чому контроль за їх здійсненням зі сторони органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування (ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні [151]). 

5. В залежності від змісту участі органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування у прийнятті актів правотворчості взаємозв’язок між 

їх правотворчими повноваженнями має: 

 автономний (одноосібний) характер, змістом якого є здійснення 

правотворчої діяльності органами і посадовими особами держави та місцевого 

самоврядування самостійно, незалежно один від одного, наслідком чого є 
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прийняття одноосібних актів правотворчості кожним з суб’єктів правотворчої 

діяльності (як органами і посадовими особами держави, так і органами та 

посадовими особами місцевого самоврядування). Наприклад, затвердження 

головою місцевої державної адміністрації положення  про  апарат місцевої 

державної адміністрації (п. 4-1 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» [152]) та затвердження сільською, селищною або 

міською радою ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу 

України [314] (п. 35 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні [151]). Вказані правотворчі акти приймаються органами і посадовими 

особами держави та місцевого самоврядування самостійно, незалежно один від 

одного; 

 делегований характер, змістом якого є здійснення правотворчої 

діяльності органами і посадовими особами держави та місцевого 

самоврядування на підставі наданих їм делегованих повноважень під 

контролем і на умовах фінансування суб’єктом, який надав ці делеговані 

правотворчі повноваження, наслідком чого є прийняття актів правотворчості, 

що мають статус актів делегованої правотворчості, Наприклад, Указом 

Президента України «Про делегування повноважень державної виконавчої 

влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних 

і міських Рад» № 70/99 від 27.01.99 р. [426] було делеговано головам та 

очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних і міських Рад 

окремі повноваження державної виконавчої влади, в тому числі і в сфері 

правотворчості;  

 спільний (взаємоузгоджений) характер, змістом якого є здійснення 

правотворчої діяльності органами і посадовими особами держави та місцевого 

самоврядування спільно, шляхом взаємоузгодження правотворчих інтересів та 

цілей, наслідком чого є прийняття спільних актів правотворчості, суб’єктом 

видання яких є декілька органів або посадових осіб держави і місцевого 

самоврядування. Прикладами такої взаємодії можуть бути правотворчі 
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повноваження на укладення нормативних угод між суб’єктами державної влади 

та органами і посадовими особами місцевого самоврядування.  

6. В залежності від сфери реалізації правотворчих повноважень органами і 

посадовими особами держави та місцевого самоврядування взаємозв’язок між 

ними може мати:  

 політичний характер, змістом якого є реалізація правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

політичній сфері, стосовно питань політичного управління суспільством та 

збалансування суспільних інтересів. Наприклад, прийняття актів 

правотворчості щодо територіальних меж та статусу населеного пункту;  

 економічний характер, змістом якого є реалізація правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

економічній сфері, стосовно питань виробництва товарів, виконання робіт або 

надання послуг, а також товарообігу. Наприклад, прийняття актів 

правотворчості щодо стратегії економічного розвитку відповідного регіону або 

адміністративно-територіальної одиниці; 

 соціальний характер, змістом якого є реалізація правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

соціальній сфері, стосовно питань забезпечення інтересів і потреб соціально 

незахищених верств населення та недопущення соціальних конфліктів у 

суспільстві. Наприклад, прийняття актів правотворчості щодо встановлення 

пільг для соціально незахищених верств населення тощо. 

Характеристику взаємозв’язку правотворчих повноважень органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування можливо було б 

продовжити, оскільки вказаними вище положеннями вона не обмежується. 

Водночас, ми виокремити систему критеріїв та положень, які найбільш 

всебічно розкривають взаємозв’язок вказаних категорій юридичної науки. 

Логічним продовженням наукового дослідження правотворчих повноважень 

вказаних суб’єктів будуть питання їх практичної реалізації та досягнення 

результату правотворчої діяльності як юридично значимої. Тому в наступному 
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підрозділі дисертації логічним буде дослідження процесуальних аспектів 

здійснення правотворчої діяльності органами і посадовими особами держави та 

місцевого самоврядування. 

 

 

2.3 Процесуальні аспекти здійснення правотворчої діяльності 

органами і посадовими особами держави та місцевого самоврядування 

 

Правотворча діяльність – це особливий різновид юридичної практичної 

діяльності, що здійснюється чітко визначеним колом суб’єктів. Водночас, коло 

цих суб’єктів досить широке, що пояснюється: 

 багаторівневістю законодавчої бази України, котра формується і 

розвивається за допомогою правотворчої діяльності; 

 необхідністю охопити широке коло суспільних відносин з метою їх 

правового забезпечення; 

 необхідністю збалансування правового впливу на суспільні відносини 

законодавчого та підзаконного, загальнодержавного та місцевого рівнів тощо. 

Незважаючи на наявність широкого кола суб’єктів правотворчої 

діяльності, їх діяльність характеризується наявністю власних особливостей, що 

відмежовує її від правотворчої діяльності інших суб’єктів, вказуючи на її 

автентичність. Одним з таких критеріїв розмежування правотворчої діяльності 

тих або інших суб’єктів є критерій її процесуальності як особливої властивості, 

що за своєю сутністю здійснюється у чітко визначеному процесуальному 

порядку, тим самим забезпечуючи її результативність, якість правотворчих 

актів, послідовність, своєчасність та оптимальність практики здійснення 

правотворчої діяльності. Тому, досліджуючи проблематику співвідношення 

правотворчої діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування, вважаємо за доцільне окремо звернути увагу на особливості їх 

правотворчої діяльності крізь призму процесуальності її здійснення.  
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Процесуальність правотворчої діяльності в юридичній літературі 

визначається в якості її кваліфікуючої ознаки, що пов’язується з особливою 

послідовністю здійснення офіційних дій уповноваженими суб’єктами, 

націлених на прийняття нових, зміну або скасування існуючих норм права [184, 

с. 45; 412, с. 104], її спроможністю організувати роботу уповноважених 

суб’єктів щодо творення права [262, с. 81-83], її приналежністю до 

інтелектуальної вольової діяльності людини, що відображає здатність людини 

до мислення, творчої діяльності, яка пов’язана з моделюванням правового 

регулювання, його закріпленням за допомогою норм права та поширення на 

суспільні відносини [6, с. 307; 413], її призначенням щодо забезпечення 

формування якісних та ефективних норм права, здатних ефективно впливати на 

поведінку суб’єктів права, забезпечувати упорядкованість суспільних відносин 

та в цілому досягати правового ефекту, що був закладений в основу творення 

права [289, с. 207] тощо. В цьому плані цілком справедливою і обґрунтованою є 

думка М. А. Голодного про те, що із процесом правотворчої діяльності 

пов’язується якість нормативно-правових приписів, забезпечується 

ефективність їх дії, рівень впорядкованості суспільних відносин [88, с. 119]. Від 

того, наскільки виваженим і послідовним буде процес правотворчої діяльності, 

від того залежатиме якість нормативно-правових приписів [191, с. 75; 239, 

с. 215]. Водночас, процесуальність правотворчої діяльності є критерієм не лише 

розмежування правотворчої діяльності від інших різновидів юридичної 

практичної діяльності, але може бути взято за основу і для характеристики 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування.  

Тому наукове дослідження теоретико-правових аспектів співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування потребує аналізу процесуальних аспектів її здійснення, що 

дозволить з’ясувати співвідношення правотворчої діяльності крізь призму 

процесу її здійснення, виокремити спільні та відмінні ознаки, встановити 

основу для удосконалення процесу здійснення вказаними суб’єктами 



138 

 

правотворчої діяльності. Окрім того в подальшому таке дослідження дозволить 

виробити комплекс практичних рекомендацій, що стосуватимуться 

удосконалення взаємодії вказаних суб’єктів в процесі здійснення правотворчої 

діяльності. Відзначаючи високий ступінь актуальності наукового дослідження 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування, вказуючи на наукознавчий потенціал їх 

процесуального аспекту, вважаємо за доцільне в цьому підрозділі дисертаційної 

роботи виокремити наступні завдання:  

 здійснити аналіз наукових підходів до розуміння процесуальних 

аспектів правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування, провести їх узагальнення; 

 визначити та охарактеризувати спільні та відмінні ознаки процесу 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування. 

Науковий аналіз співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування крізь призму 

процесуальних засад її здійснення доцільно розпочати з аналізу та узагальнення 

існуючих наукових підходів до розуміння процесуальних аспектів здійснення 

правотворчості. Проблематика процесуальності правотворчої діяльності в 

юридичній літературі розкрита досить широко та представлена різноманітними 

поглядами вчених, які безпосередньо або опосередковано характеризують 

питання послідовності та результативності здійснення правотворчої діяльності 

як прояв її сутності, спроможності повноцінної реалізації її змісту, дотримання 

вимог здійснення правотворчої діяльності тощо. Дослідження процесуальних 

аспектів правотворчої діяльності викликає постійний науковий інтерес через 

динамічність, складність та багатогранність цього явища. Ті або інші аспекти 

процесу правотворчої діяльності як безпосередньо, так і опосередковано крізь 

призму дослідження інших суміжних правових явищ в своїх дослідженнях 

висвітлювали такі вчені як С. С. Алексеєв, С. В. Бобровник, Ж. О. Дзейко, 

О. В. Зайчук, Т. В. Кашаніна, С. О. Комаров, В. В. Копєйчиков, В. М. Косович, 



139 

 

В. С. Нерсесянц, С. В. Плавич, П. М. Рабінович, М. О. Теплюк, О. І. Ющик та 

інші. Процесуальність правотворчої діяльності вченими розкривається з точки 

зору її властивості, яка за своєю сутністю існує виключно у процесуальних 

формах, поєднання яких забезпечує її функціонування та досягнення результату 

її здійснення [5; 134; 200; 260]. Окрім того, процесуальність правотворчої 

діяльності вченими визначається як принцип, що забезпечує її відповідність 

конкретним процесуальним формам здійснення, недопустимість їх порушення, 

оскільки це може призвести до недоліків у послідовності правотворчої 

діяльності та значно підвищує ризики погіршення якості і ефективності актів 

правотворчості, їх впорядковуючого впливу на суспільні відносини, негативно 

впливає на досягнення правового ефекту від правотворчої діяльності [337; 312; 

352; 417]. Вченими акцентується увага і на функціональному призначенні 

процесуальності правотворчої діяльності як основи її оперативності, 

ефективності, якості актів правотворчості [468; 472]; її приналежності до 

системи юридичної практичної діяльності, що забезпечує її органічне 

поєднання з іншими різновидами юридичної практичної діяльності [44, с. 62; 

93, с. 34-35; 128, с. 15; 127, с. 16-18]; її походженні від механізму людської 

розумової діяльності, яка не може здійснюватись поза процесуальним 

порядком, забезпечуючи логічність та послідовність цієї діяльності [54, с. 17; 

87, с. 548; 135, с. 31-32]; її спроможності здійснити пізнання й оцінку правових 

потреб суспільства і держави, формування і прийняття правових актів 

уповноваженими суб’єктами в рамках відповідних процедур [419, с. 33] тощо.  

На проблему процесуальності здійснення правотворчої діяльності 

органами і посадовими особами держави звертається увага як вітчизняними, так 

і зарубіжними вченими, котрі вказують на те, що така діяльність є засобом 

реалізації правотворчої функції держави, походить від сутності і призначення 

держави, виконує допоміжну роль у функціонуванні держави та її впливу на 

життєдіяльність суспільства [309, с. 16-17; 468, с. 67], відображає сутність та 

природу держави, як явища із глибокими історичними коріннями свого 

зародження, становлення та розвитку, що визначає і процес правотворчої 
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діяльності відповідних суб’єктів [231, с. 140]; забезпечує дотримання вимог 

офіційності правотворчої діяльності, за своїм змістом здійснює формування 

моделей взаємодії держави та громадянського суспільства, а також людини, в 

межах яких відбуватиметься подальше функціонування держави та розвиток 

суспільства [399, с. 50]. Процесуальність правотворчої діяльності надає змогу 

реалізувати творчий потенціал уповноважених суб’єктів щодо створення 

моделей функціонування держави та її взаємодії з елементами громадянського 

суспільства [278, с. 81], являє собою зміст здійснення державно-владної 

діяльності уповноваженими суб’єктами від імені держави, використовуючи 

інструменти державно-владного впливу [202, с. 466] тощо. 

За аналогією вказується і на процесуальність правотворчої діяльності, яка 

здійснюється органами і посадовими особами місцевого самоврядування у 

відповідності до закріпленого регламентного порядку, відображаючи 

законність правотворчої діяльності та її відповідність потребам територіальної 

громади [105, с. 27], забезпечуючи реалізацію функціонального призначення 

місцевого самоврядування [210, с. 116-118], виступаючи елементом сутності 

місцевого самоврядування [11, с. 111-112], будучи засобом реалізації правового 

статусу органів і посадових осіб місцевого самоврядування [32, с 45-47; 125, 

с. 188], надаючи змогу сформувати муніципальне законодавство, забезпечувати 

в подальшому його оновлення і вдосконалення [23, с. 106-107; 30, с. 6; 29, 

с. 452-453], слугуючи критерієм якості роботи органів і посадових місцевого 

самоврядування, виступаючи в якості підстави для визнання нормативно-

правових актів вказаних суб’єктів такими, що прийняті з порушенням 

процедури, та подальшого їх скасування [33, с. 76; 41, с. 112; 78, с. 41-42], 

визначаючи розвиток самоврядних засад управління та розбудови 

демократичних інститутів в цілому [22, с. 41; 31, с. 77-81; 42, с. 223] тощо.  

Завдяки цим поглядам на сучасному етапі розвитку юридичної науки 

сформовано досить ґрунтовну систему знань про процесуальність правотворчої 

діяльності, особливості її процесуального виміру, що можуть бути закладені в 

основу характеристики співвідношення процесуальності правотворчої 
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діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоуправління. На 

нашу думку, процесуальність правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

як держави, так і місцевого самоврядування, забезпечує послідовність, 

виваженість та оптимальність формування правової основи життєдіяльності 

суспільства, тим самим забезпечує потреби подальшої демократизації всіх сфер 

життя суспільства, розвитку та охорони прав і свобод людини та громадянина, 

становлення і розбудови нових економічних механізмів. Здійснення 

правотворчої діяльності вказаними суб’єктами завжди є врегульованим чинним 

законодавством, яке визначає характер і обсяг прав, обов’язків, повноважень 

суб’єктів та інших учасників правотворчої діяльності, які здатні бути 

реалізовані виключно у процесуальному порядку, тим самим визначає за 

допомогою права межі правотворчої діяльності вказаних суб’єктів.  

При цьому варто зазначити, що наявність різноманітних підходів до 

розуміння процесуальності правотворчої діяльності має не тільки негативне, 

але й позитивне значення, сприяючи знаходженню відповідей на запитання про 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави і 

місцевого самоврядування як складного, багатоаспектного феномену, що 

потребує всебічної, об’єктивної наукової характеристики.  

Багатоаспектність та різновекторність наукового розуміння 

процесуальності правотворчої діяльності в цілому та правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави і місцевого самоврядування зокрема, дозволяє 

здійснити їх узагальнення, що, на нашу думку, є доцільним, з метою 

подальшого визначення спільних та відмінних ознак процесу здійснення 

правотворчої діяльності органами і посадовими особами держави та місцевого 

самоврядування. В контексті нашого дослідження вважаємо науково та 

практично доцільно узагальнити наукові підходи до характеристики 

процесуальності правотворчої діяльності в межах наступних підходів.  

1. Насамперед, слід звернути увагу на найбільш поширений підхід до 

розуміння процесуальності правотворчої діяльності, що розкривається через 

його функціональне призначення як засобу забезпечення її організованості, 
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послідовності її здійснення, сприяння підготовці акту правотворчості, 

забезпечення його якості та гарантування ефективності його дії. Умовно 

вказаний підхід можливо назвати «інструментальним», змістом якого є 

віднесення процесуальних засад правотворчої діяльності до системи засобів 

забезпечення ефективності здійснення правотворчості, якості, результативності, 

оперативності, узгодженості правотворчої діяльності уповноважених суб’єктів. 

Інструментальність процесу правотворчої діяльності у своїх ідеях 

обґрунтовувалась ще І. В. Михайловським, який зазначає про те, що лише 

послідовний та оптимально побудований процес підготовки закону забезпечує 

його високу якість. Як мінімум, процес правотворчої діяльності має складатись 

з двох стадії: в межах першої стадії виробляється зміст майбутнього закону, а 

під час другої стадії цьому змісту надається обов’язкова сила [261, с. 355]. Саме 

процесуальність правотворчої діяльності є важливою гарантією якості закону, 

що забезпечує: по-перше,  походження закону від верховної влади; по-друге, 

прийняття закону в особливому законодавчому порядку, що забезпечить 

вироблення його індивідуальної специфічної форми та авторитетність в очах 

населення; по-третє, сприятиме «обдуманості і зрілості документа». Подібну 

точку зору обґрунтовує в своїх дослідженнях В. М. Коркунов, вказуючи на те, 

що процесуальність правотворчої діяльності є важливим інструментом для 

забезпечення оперативності та результативності правотворчості, а самі 

процедурні форми правотворчої діяльності здатні гарантувати його 

максимальну відповідність «потребам суспільного буття» [339, с. 345]. 

Характеристика процесуальності правотворчої діяльності сучасними 

вченими надається шляхом:  

 визначення призначення процесу правотворчості, що виявляється у 

здатності: 1) акумулювати систему правил, прийомів та засобів розробки, 

прийняття та введення в дію нормативно-правових актів; 2) визначає 

організацію роботи суб’єктів правотворчої діяльності та забезпечує їх 

конструктивну та безперебійну роботу; 3) надає змогу ефективно оновлювати 

законодавчу базу держави та реагувати на поточні потреби правового 
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регулювання; 4) відображає послідовність, виваженість і результативність 

роботи суб’єктів правотворчої діяльності [284, с. 141]; 

 констатації поєднання в процесі правотворчої діяльності правил, 

прийомів та засобів, що закріплені нормативно та визначають організаційні і 

правові основи здійснення цієї діяльності, котрі втілюють в життя принципи 

правотворчої діяльності, функціонування державного механізму та відповідних 

суб’єктів правотворчої діяльності [197, с. 23-24]; 

 визнання організуючого значення процесуальності правотворчої 

діяльності для суб’єктів, забезпечення конструктивності та безперебійності в їх 

роботі [133, с. 91] тощо. 

Т. В. Кашаніна розкриває процесуальність правотворчої діяльності як 

єдину універсальну її властивість, яка дозволяє віднести її до системи 

процесуальних явищ та являє собою особливий різновид юридичного процесу, 

що відображає професійну діяльність суб’єктів і здійснюється в межах чітких 

етапів (стадій), націлений на досягнення відповідного результату, і цей процес 

забезпечує якість правотворчої діяльності та безпосередньо впливає на якість 

нормативних актів [174; 249]. В цьому плані слід погодитись і з думкою 

О. Ф. Скакун, яка обґрунтовано вказує на те, що правотворча діяльність є 

формою діяльності компетентних органів держави зі встановлення, зміни або 

скасування правових норм, що охоплює підготовку проектів нормативних 

юридичних актів, їх прийняття та видання. Ця діяльність є юридично значимою 

діяльністю, що здійснюється у процесуальному порядку шляхом поєднання в 

логічній послідовності системи взаємозалежних процедур (стадій) при 

ухваленні, зміні як законів, так і підзаконних актів, забезпечуючи їх якість, 

результативність і ефективність правотворення в цілому. Стадії правотворчого 

процесу, у свою чергу, можуть бути структуровані на ряд етапів [386, с. 444].  

Інструментальний підхід до характеристики процесу правотворчої 

діяльності обґрунтовує І. Барковський. Вчений підійшов нетрадиційно до 

характеристики процесу правотворчої діяльності, запропонувавши ідею про те, 

що процес сам по собі є системою правил і прийомів здійснення чого-небудь. 
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Таким чином процес правотворчої діяльності є особливою системою правил і 

прийомів, які мають індивідуальний характер як за змістом, так і за правилами 

застосування в межах кожної стадії правотворчого процесу [28]. 

Таким чином вчений веде мову про подвійну інструментальну властивість 

процесу правотворчої діяльності як засобу акумулювання та подальшого 

застосування правил і прийомів послідовності здійснення правотворчої 

діяльності, з одного боку, а з іншого боку – традиційно розглядає процес 

правотворчої діяльності як особливий засіб її організації.   

2. Досить поширеним в юридичній науці є так званий «нормативно-

регулятивний підхід» до розуміння процесуальності правотворчої діяльності, 

відповідно до якого її процес є особливим колом правовідносин, які виникають, 

змінюються, припиняються в певному темпоральному вимірі, є 

регламентованими за допомогою норм права, що надає правотворчій діяльності 

офіційного правового характеру. 

Зокрема вченими зазначається, що: правотворча діяльність складається із 

системи правотворчих відносин, змістом яких є певні зв’язки між суб’єктами, 

що покликані забезпечити або виникнення процесу волеутворення, або 

формування волевиявлення, або затвердження останнього в якості 

нормативного акту [124, с. 64]. В свою чергу Р. Лукич у своєму дослідженні 

фактично поєднує інструментальний та нормативно-регулятивний підхід до 

розуміння процесуальності правотворчої діяльності. Вчений характеризує 

процес правотворчої діяльності як поєднання розумових операцій моделювання 

правил поведінки, що забезпечується комплексом способів і методів [239, 

с. 216]. Деякими вченими додається до нього ще і вольовий елемент, який 

визначає в подальшому статус створених норм права, їх загальнообов’язковий, 

формально визначений характер [462, с. 121-123]. 

Нормативно-регулятивний підхід до характеристики процесуальності 

правотворчої діяльності обґрунтовує у своїх поглядах Є. А. Юртаєв, 

зазначаючи про те, що правотворча діяльність не лише може бути, але і 

повинна бути врегульована  за допомогою права, оскільки вона є єдиною, 
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заснованою на загальних принципах, цілеспрямованою планомірною, 

технологічно забезпеченою діяльністю. При чому нормативне оформлення 

процесу здійснення правотворчої діяльності, а також її найбільш раціональних 

засобів, методів та інструментарію є основою подальшого ефективного 

впорядкування суспільних відносин [467, с. 12-14]. В даному випадку мова іде 

про те, що правове регулювання процесу правотворчої діяльності забезпечує 

надання їй відповідних якісних характеристик, а саме: єдність правотворчої 

діяльності, її заснованість на загальних принципах правотворчості, в тому числі 

і на принципі процесуальності; забезпечення цілеспрямованості, планомірності 

та технологічності здійснення правотворчої діяльності; закріпленість її засобів, 

методів та інструментарію тощо.  

Крім того, доречною є точка зору О. І. Ющика, що визначальними 

моментами для правотворчої діяльності є їх нормативність та домінування 

принципу законності [470, с. 15-16], що забезпечують офіційність самої 

діяльності, її чітко визначений процесуальний порядок, що надасть можливість 

сформувати ієрархічно побудовану систему правових актів. Продовжуючи 

свою думку, О. І. Ющик, вказує на те, що вироблення законодавства в процесі 

державного управління суспільством є особливим різновидом юридичного 

процесу, відповідно є іманентним способом державного управління та 

забезпечує подальший упорядковуючий вплив на суспільні відносини [468, 

с. 27]. Нормативно-регулятивний підхід до характеристики процесуальності 

правотворчої діяльності обґрунтовується і шляхом визнання його в якості 

офіційно встановленого процесу формування та подальшого втілення 

державного волевиявлення в законі [202, с. 466], підкреслює її офіційний 

правовий характер, націленість на формування дієвих норм права, здатних 

досягти правотворчої мети. Офіційність та регулятивний потенціал 

правотворчої діяльності підкреслюється і у поглядах інших вчених, якими 

вказується на її правове закріплення шляхом поділу на відповідні стадії: 

проектна стадія; стадія розгляду та прийняття нормативно-правового акту; 

стадія промульгації (оприлюднення) нормативно-правового акту [432, с. 16].  
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Процес правотворчої діяльності як умова унормовування правил співжиття 

людей, засіб забезпечення регулювання суспільних відносин в юридичній 

літературі також пов’язується із здатністю за результатом проходження всіх 

процесуальних стадій розробити і закріпити систему особливих схем, шаблонів 

та правил поведінки [238, с. 80]; спроможністю процесу правотворчої 

діяльності забезпечити об’єктивність творення права та унеможливити вплив на 

його зміст і регулятивний потенціал суб’єктивних факторів [236, с. 107]; 

особливим різновидом правовідносин, які є відмінними від реалізації права, 

його тлумачення, що забезпечують реалізацію права на здійснення 

правотворчої діяльності, відображають її результативність як логічного 

завершення розвитку вказаних правовідносин [348, с. 14-18]; здатних визначити 

зв’язок між суб’єктами щодо волеутворення та волевиявлення в сфері творення 

права [124, с. 65]; здатністю здійснювати керівництво роботою суб’єкта 

правотворчої діяльності [422, с. 114]; спроможністю забезпечити реальність та 

результативність реалізації правотворчих повноважень [82, с. 23]; можливістю 

встановлення вимог до суб’єктів щодо здійснення ними правотворчої 

діяльності послідовно, а у випадку порушення цих вимог – виникає підстава 

для притягнення суб’єктів правотворчої діяльності до відповідальності [410, 

с. 148] тощо. Тобто мова іде про процесуальну основу правотворчої діяльності, 

яка виконує роль засобу забезпечення її послідовності, унормованості 

проведення, обмеження діяльності уповноважених суб’єктів, їх професійної 

характеристики, здатністю до встановлення правових норм, їх розвитку та 

удосконалення, збалансування та синхронізації правотворчої діяльності 

суб’єктів тощо. Таким чином процесуальність правотворчої діяльності слід 

розглядати як особливий засіб, в тому числі і по відношенню до збалансування 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування. 

3. В якості ще одного самостійного підходу до характеристики 

процесуальності правотворчої діяльності можливо назвати підхід, згідно з яким 

процесуальність визначається крізь призму процесуальності будь-якої людської 
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діяльності, як логічно побудованої, інтелектуально обумовленої та раціонально 

спрямованої на досягнення певного результату. Відповідно і правотворча 

діяльність як різновид людської діяльності за своєю природою є процесуальною 

і іншою бути не може. Процесуальність правотворчої діяльності виявляється в 

процесі людської розумової діяльності, що складається із задуму, його 

осмислення, реалізації в практичній площині та досягнення юридично 

значимого результату. Умовно вказаний підхід до розуміння процесуальності 

правотворчої діяльності можливо назвати інтелектуально-пізнавальним, 

змістом якого є інтелектуальна діяльність людини, що опосередкована 

пізнанням оточуючої реальності, визначенням об’єктивної необхідності 

упорядкування суспільних відносин, формулювання правових норм та введення 

в дію правотворчих актів. Ідея про процесуальність правотворчої діяльності як 

прояву людської свідомості і розуму була обґрунтована ще Ф. Суаресом, який 

вказує на те, що закон є продуктом розуму та волі: розум надає вказівку, а воля 

рухає і зобов’язує. Закон – це акт, яким вищестоящий зобов’язує 

нищестоящого. При цьому закон має бути наділений такими властивостями як: 

загальність, справедливість, стабільність, бути доведеним до відома суспільству 

[280, с. 197]. Так само і К. Маркс у своїх поглядах характеризував законотворчу 

діяльність як пізнавальний процес, де законодавець не виступає механічним 

регулятором у правовій формі того, що йому пропонує життя, а він є творцем 

цього життя. Саме законодавець поєднує пізнавальну діяльність і власну волю з 

метою відкриття та формулювання дієвого закону [252, с. 162]. 

Водночас, вказана ідея знайшла своє продовження і сьогодні становить 

один з ключових напрямів розуміння правотворчої діяльності як різновиду 

людської діяльності, відповідно має процесуальний характер здійснення. 

Враховуючи зазначений підхід до розуміння процесуальності правотворчої 

діяльності сучасними вченими наголошується на тому, що правотворча 

діяльність є інтелектуальною діяльністю, яка здатна розробити і закріпити різні 

моделі, варіанти правового регулювання [399, с. 50]; складається з операцій, які 

є різновидами розумової діяльності, при чому кожна з операцій виконується 
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різноманітними способами і методами [239, с. 215]. Інтелектуально-вольовий 

аспект процесу правотворчої діяльності вкладає в основу її розуміння 

С. С. Алексеєв, вказуючи на те, що творення права поєднує в собі 

інтелектуальний потенціал правотворця та його волевиявлення, що надає 

нормам права загальнообов’язкового статусу. Сам процес правотворчої 

діяльності відбувається в межах відповідних правовідносин [6, с. 78]. 

Окрім того, розуміння правотворчої діяльності доповнюється вченими і 

елементом її вольового прояву, що відображається в ініціативі суб’єкта щодо 

формулювання правових норм в законах та інших загальнообов’язкових актах, 

тим самим забезпечується отримання правовими нормами відповідного статусу, 

що визначає їх дію в часу, просторі і за колом осіб [465, с. 822]. За аналогією 

наголошується вченими і на тому, що правотворча діяльність є апріорі 

свідомою вольовою поведінкою суб’єктів, які наділені відповідними навичками 

про форми, способи, процедури формулювання правових норм, порядок їх 

використання для побудови законів та інших загальнообов’язкових актів [462, 

с. 822].  

Слід наголосити і на інших альтернативних ідеях, відповідно до яких 

процесуальність правотворчої діяльності розкривається крізь призму 

відповідного її принципу [114, с. 100-101; 128, с. 20-24; 138, с. 20], напряму 

удосконалення здійснення правотворчої діяльності [68, с. 83; 35, с. 12], сфери 

(аспекту) правотворчої діяльності, що вивчається на предмет недоліків та 

шляхів їх усунення [357, с. 233-234; 48, с. 270; 106, с. 130-131], засобу 

оптимізації та синхронізації правотворчої діяльності національного та 

міжнародного рівнів, загальнодержавного та місцевого і регіонального рівнів 

[112, с. 20] тощо. Отже, вказаний підхід до розуміння правотворчої діяльності 

заснований на індивідуальних властивостях її суб’єктів, що спроможні 

здійснювати покладені на них правотворчі повноваження, в тому числі і щодо 

реалізації функцій держави та функцій місцевого самоврядування. 

Вказане узагальнення доктринальних підходів до розуміння 

процесуальності правотворчої діяльності свідчить, що її процесуальність 



149 

 

обумовлена природою правотворчості, тим самим визначає багатоаспектність її 

сутності, змісту і функціонального призначення. Процесуальність правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, на 

нашу думку, включає в себе всі вказані нами аспекти розуміння правотворчої 

діяльності, що дозволяє її визначити в: 

1) інструментальному значенні, що розкриває процес правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування крізь 

призму його функціонального призначення щодо забезпечення організованості 

правотворчої діяльності, її результативності, оперативності, узгодженості, 

послідовності її здійснення, якості актів правотворчості та гарантування 

ефективності їх дії. Елементами вказаного розуміння процесуальності 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави і місцевого 

самоврядування буде:  

 акумулятивний аспект, що виявляється у здатності процесу 

правотворчої діяльності узагальнити, акумулювати правила, прийоми та засоби 

розробки, прийняття і введення в дію актів правотворчості, структурувати їх на: 

а) ті, що застосовуються органами і посадовими особами держави; б) ті, що 

використовуються органами і посадовими особами місцевого самоврядування; 

 організаційний аспект, змістом якого є спроможність процесуальності 

правотворчої діяльності забезпечити конструктивну та безперебійну роботу 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування відповідно до 

функцій, які на них покладені; 

 контрольний аспект, що характеризує процесуальність правотворчої 

діяльності крізь призму критеріїв якості та результативності роботи органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування;  

2) нормативно-регулятивному значенні, відповідно до якого 

процесуальність правотворчої діяльності реалізується у вигляді особливого 

кола правовідносин, які виникають, змінюються, припиняються в певному 

темпоральному вимірі, що регламентуються за допомогою права, тим самим 

правотворчій діяльності надається офіційний правовий характер. Елементами 
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вказаного підходу до розуміння процесуальності правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування є: 

 формальний аспект, що характеризує процес правотворчої діяльності 

як засіб упорядкування правотворчості, надання йому організованого, 

офіційного, професійного характеру, що визначатиме офіційний статус актів 

правотворчості, їх місце в системі актів та співвідношення між собою; 

 системно-структурний аспект, що визначає процес правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування як 

систему правовідносин, змістом яких є взаємні права і обов’язки, а також 

механізм їх реалізації щодо творення права; 

 впорядковуючий аспект, відповідно до якого процес правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави і місцевого самоврядування є 

врегульованим за допомогою права, заснований на загальних принципах права 

та принципах діяльності суб’єктів правотворчості, визначає послідовність, 

планомірність, техніко-юридичну забезпеченість правотворчості, потенційно 

націлений на подальше впорядкування суспільних відносин, досягнення 

правотворчого ефекту; 

3) інтелектуально-пізнавальному значенні, відповідно до якого процес 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування є проявом процесуальності будь-якої людської діяльності, як 

логічно побудованої, інтелектуально обумовленої та раціонально спрямованої 

на досягнення певного результату. Елементами вказаного підходу до розуміння 

процесуальності правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування є: 

 об’єктивний аспект, що характеризує процес правотворчої діяльності 

як елемент механізму формування і розвитку явищ і процесів життєдіяльності 

суспільства на предмет встановлення, виявлення об’єктивної необхідності 

зміни правового регулювання суспільних відносин та їх подальшого аналізу, 

результатом чого є уявлення про доцільність або недоцільність продовження 

правотворчої діяльності; 
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 суб’єктивний аспект, що визначає процес правотворчої діяльності 

через сприйняття об’єктивної необхідності зміни правового регулювання 

суб’єктом правотворчості за допомогою його здібностей до інтелектуально-

пізнавальної роботи. 

 Визначивши особливості процесуальності правотворчої діяльності органів 

і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, вважаємо за доцільне 

встановити співвідношення процесуальних особливостей правотворчої 

діяльності вказаних суб’єктів, що найбільш оптимально можливо зробити 

шляхом визначення спільних та відмінних ознак процесу здійснення 

правотворчої діяльності вказаними суб’єктами. Це дозволить не лише 

встановити співвідношення процесуальних закономірностей їх діяльності, але і 

створить основу для подальшого формулювання положень, які стосуватимуться 

перспектив удосконалення процесуальних аспектів здійснення правотворчої 

діяльності вказаними суб’єктами. 

Спільними ознаками процесу правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування є наступні: 

1) природою здійснення правотворчої діяльності органами і посадовими 

особами держави та місцевого самоврядування є процесуальність розумової 

діяльності людини, яка відбувається у певній послідовності мисленнєвих 

операцій в межах певного проміжку часу, що включає в себе зародження та 

виокремлення правотворчої ідеї, її аналіз, обґрунтування, вироблення моделі 

правового регулювання, її узгодження та апробація, подальша формалізація за 

допомогою правил та прийомів юридичної техніки, обговорення і прийняття 

правотворчого документу та його подальше введення в дію. Процесуальність 

розумової діяльності визначає процесуальність правотворчої діяльності органів 

і посадових осіб держави та місцевого самоврядування як особливого її 

різновиду, предметом якої є творча діяльність щодо створення, зміни або 

скасування норм права. В цьому аспекті справедливою є думка 

О. В. Брушлінського, який наголошує на тому, що суб’єктом мислення є 

виключно людина, а саме мислення – це розумовий процес, який відбувається 
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відповідно до правил логіки у певному проміжку часу та становить зміст 

поняття «діяльність» [46, с. 111-112]. Таким чином процес правотворчої 

діяльності, яка здійснюється як органами і посадовими особами держави, так і 

органами і посадовими особами місцевого самоврядування, за своєю природою 

є розумовою діяльністю людини, яка має предметний характер, націлена на 

створення правотворчого документу, яким встановлюються, змінюються або 

скасовуються норми права; 

2) процесуальність правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування реалізується в межах правотворчих 

правовідносин, що мають змінюваний характер, здатність до зародження, 

виникнення, розвитку, припинення тощо. Правотворчі правовідносини, як і 

будь-які інші правовідносини, обумовлені суб’єктивними і об’єктивними 

чинниками, тобто їх виникнення, зміна чи припинення може залежати від 

свідомості і волі суб’єкта (наприклад, затвердження плану законопроектних 

робіт суб’єктом законодавчої ініціативи), так і від певних життєвих обставин, 

фактів (наприклад, виникнення надзвичайної ситуації, що визначає об’єктивну 

необхідність прийняття відповідних правотворчих документів); 

3) процесуальність правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування відображає її приналежність до 

юридичної практичної діяльності та визначає її системність, взаємозв’язок з 

іншими різновидами юридичної практичної діяльності. На переконання 

С. Д. Гусарєва та О. Д. Тихомирова, змістом юридичної практичної діяльності є 

як раз «постійна робота над юридичними текстами законів, судовими 

рішеннями, літературою (в тому числі і над підготовкою правотворчих 

документів органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування – 

Прим. авт.), подоланням юристами особистих установок, їх надпартійністю та 

об’єктивністю у професійній діяльності» [98, с. 237]. В подальшому вченими 

зазначається, що однією з ознак юридичної практичної діяльності є її 

процесуальність як послідовність здійснення уповноваженими суб’єктами, яка 

детермінується відповідно до настання нормативно закріплених випадків та є 
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націленою на досягнення за результатами такого процесу очікуваних правових 

наслідків [98, с. 242]. Окрім того зазначають і на наявності принципу 

процесуальності здійснення юридичної практичної діяльності як умови її 

результативності і послідовності [98, с. 237]. В свою чергу О. Ф. Скакун, 

доповнює вказаний підхід ідеєю про те, що правотворча діяльність в цілому, в 

тому числі і правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування є нічим іншим як різновидом юридичної практичної 

діяльності, а її зміст становить система свідомо-вольових конкретних дій і 

операцій з охорони й захисту прав, свобод та законних інтересів особи, що 

здійснюються юристами на професійній основі у межах права і породжують 

юридичні наслідки [386, с. 465]. Таким чином процесуальність правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави і місцевого самоврядування 

можливо розглядати, з одного боку, як критерій їх приналежності до юридичної 

практичної діяльності, що визначає їх системність і взаємозв’язок з іншими 

різновидами юридичної практичної діяльності, а з іншого боку – як умову 

здійснення правотворчої діяльності, що надає їм ознак реальності, забезпечує 

спроможність реалізації права на правотворчу діяльність, визначає можливість 

координації та взаємоузгодження її здійснення; 

4) процесуальність правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування має правовий характер, оскільки 

закріплена за допомогою норм права, відбувається в певній послідовності, що 

встановлена правовими нормами, а результат здійснення процесу правотворчої 

діяльності отримує відповідний правовий статус. Вказане знаходить своє 

підтвердження і у поглядах А. Д. Машкова, який в межах тлумачення принципу 

законності правотворчої діяльності вказує на те, що його змістом є повне, 

неухильне та чітке дотримання всіх без винятку вимог чинного законодавства, 

які регулюють процес правотворчої діяльності [257, с. 223]. В свою чергу і 

деякі інші вчені зазначають, що процес правотворчої діяльності як і механізм 

реалізації повноважень суб’єктів державної влади та громадянського 

суспільства щодо прийняття правотворчих документів у межах повноважень 
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суб’єктів правотворчості, мають відповідати положенням Конституції та інших 

актів вищої юридичної сили. На підтвердження зазначеного вченими вказується 

на те, що парламент не може приймати рішення про введення у дію законів, 

постанов та інших актів, які суперечать Конституції, чинним законам або 

ратифікованим міжнародним договорам чи угодам. Крім того, прийняті 

нормативно-правові акти повинні відповідати загальним принципам 

міжнародного права. Однією з передумов реалізації принципу законності є 

чітке розмежування повноважень між вищими органами державної влади, що 

закріплено конституційно [416]. 

5) процесуальність правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування відображає націленість правотворчої 

діяльності на заміну правового регулювання у майбутньому, визначаючи 

перспективність правотворчої діяльності та її спроможність досягнути 

відповідний правовий ефект. На переконання вчених, саме процесуальність 

правотворчої діяльності в цілому забезпечує зв’язок між факторами творення 

права, що визначають його необхідність, та правовими наслідками 

правотворчої діяльності щодо здійснення регулятивного впливу на суспільні 

відносини. При чому процес правотворчої діяльності виступає «поєднувальним 

ланцюгом» між його факторами та правовими наслідками, які мають настати за 

результатами функціонування правотворчого документу [386, с. 453];  

6) процесуальність правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування виявляється у її періодизації на 

взаємопов’язані, послідовні етапи і стадії такої діяльності, які відображають 

послідовність здійснення правотворчої діяльності та засвідчують досягнення 

проміжних результатів в процесі її здійснення. Етапи і стадії правотворчої 

діяльності є засобом організації правотворчої діяльності як органів і посадових 

осіб держави, так і органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 

забезпечення її логічної послідовності здійснення, а також визначення рівня 

якості і професійності роботи уповноважених суб’єктів на здійснення 

правотворчої діяльності в межах того чи іншого її етапу або стадії. Саме 
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періодизація правотворчої діяльності дає можливість відобразити особливості 

функціонального призначення відповідного суб’єкта правотворчості, визначити 

найбільш оптимальний процес творення з метою повноцінної реалізації 

функціонального призначення відповідного суб’єкта [334, c. 42], вона 

обумовлюється різноманітністю суспільних відносин, які можуть та мають бути 

упорядковані за допомогою норм права, є засобом визначення пріоритетів 

творення права, що сприяє розв’язанню актуальних проблем правового 

регулювання різних інститутів і галузей права [15, с. 12].  

Водночас правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування характеризується наявністю певних відмінностей 

(відмінних ознак), що відображають особливості процесуальності їх 

правотворчості. Зупинимось на цьому більш детально. Відмінними ознаками 

процесу правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування є наступні.   

1. Процес правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави 

переважно закріплений нормами чинного законодавства конституційного, 

законодавчого та підзаконного рівня (наприклад, Конституція України [203]; 

Регламент Верховної Ради України [156], Закон України «Про Кабінет 

Міністрів України [147]; Регламент Кабінету Міністрів України  [328]). В свою 

чергу процес правотворчої діяльності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування переважно закріплений нормами відповідних актів місцевого 

самоврядування, що прийняті на підставі положень Конституції України та 

відповідних законодавчих актів (наприклад, Регламент Київської міської ради 

[364]; Регламент Одеської обласної ради VII скликання [367]. 

2. Процес правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави має 

виключно професійний характер здійснення, оскільки правотворча діяльність 

проводиться на постійній основі, уповноваженими суб’єктами, що мають 

відповідну професійну підготовку, а акти такої правотворчої діяльності 

займають самостійне місце в ієрархії законодавства (наприклад, відповідно до 

ст. 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є 



156 

 

парламент – Верховна Рада України [203], а відповідно до ст. 11 і 12 Закону 

України «Про комітети Верховної Ради України», комітети Верховної Ради 

України здійснюють законопроектну функцію на професійній основі [148]. На 

противагу вказаному, процес правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування не обов’язково має професійний характер, оскільки 

здійснюється одночасно з реалізацією і інших функцій, покладених на 

відповідні органи і посадові особи місцевого самоврядування (наприклад, 

відповідно до п. 4 Положення «Про апарат виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)» від 07.11.2011 р. 

№ 1627 Апарат Київської міської ради окрім здійснення підготовки проектів 

правотворчих документів, виконує і інші завдання, не пов’язані з правотворчої 

діяльністю [318]). 

3. Процес правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави має 

чіткий поділ на етапи та стадії, що закріплено законодавчо, а їх скорочення 

можливе лише у виключних випадках (наприклад, відповідно до положень 

Регламенту Верховної Ради України передбачено три читання законопроекту в 

процесі його розгляду у Верховній Раді України, а також встановлені випадки 

прийняття законодавчих актів за скороченою процедурою [156]. Водночас, 

процес правотворчої діяльності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування, хоч і поділяється на відповідні етапи та стадії, однак вони не 

обов’язково мають чітковизначений характер (наприклад, положення 

Регламенту Харківської міської ради не передбачає чіткий поділ її правотворчої 

діяльності на відповідні стадії [359]. 

4. Порушення процесу правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави є підставою для звернення в установленому порядку до судових 

органів з вимогою про визнання акту таким, що прийнятий з порушенням 

офіційно встановленого процесу правотворчості, та скасування цього акту на 

вказаній підставі. Однак, порушення процесу правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для звернення в 

установленому порядку до судових органів з вимогою про визнання акту таким, 
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що прийнятий з порушенням офіційно встановленого процесу правотворчості, 

та скасування цього акту на вказаній підставі можливе лише у випадку, коли дія 

цього акту або його положень призвело чи може призвести до порушення прав і 

свобод людини. Порушення процесу правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування також може бути 

підставою для притягнення винних осіб до юридичної відповідальності. В 

Україні в чинному законодавстві України не передбачено будь-яких правових 

наслідків за порушення процесу правотворчої діяльності як органами та 

посадовими особами держави, так і органами і посадовими особами місцевого 

самоврядування, що є невиправданим, оскільки практика правотворчої 

діяльності свідчить про непоодинокі порушення процесуальних вимог її 

здійснення, що стало причиною недосконалості, а іноді і шкідливості положень 

правотворчих актів. І це не отримало відповідних правових наслідків. 

5. Процес правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави 

заснований на положеннях правотворчої політики держави, що передбачає їх 

аналіз, визначення об’єктивної необхідності прийняття правотворчого акту з 

метою реалізації правотворчої політики держави. Водночас, процес 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

заснований на потребах місцевого значення як об’єктивної необхідності 

здійснення муніципальної правотворчої діяльності. 

Підсумовуючи викладене, хочемо відзначити те, що процесуальний аспект 

правотворчої діяльності як органів і посадових осіб держави, так і органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування відображає спільність її природи, 

сутності, призначення та націленості на досягнення результату. Однак, 

специфіка суб’єктів здійснення правотворчої діяльності, підстав та наслідків її 

здійснення доводить наявність відмінностей у процесі правотворчої діяльності 

вказаних суб’єктів.  
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Висновки до Розділу 2. 

 

1. Розуміння правотворчої діяльності узагальнено в межах: моністичного 

підходу, відповідно до якого в основу розуміння правотворчої діяльності 

закладено ідею її здійснення одним конкретним суб’єктом або групою 

суб’єктів, котрі за своїм статусом мають або державно-владний характер, а 

отже забезпечують правове закріплення переважно інтересів публічного 

характеру, або громадський (недержавний) характер, забезпечуючи втілення в 

нормах права переважно тих інтересів, які відповідають або більшості певного 

суспільства або конкретному об’єднанню громадян, інтереси якого вони 

представляють; дуалістичного підходу, згідно з яким правотворча діяльність 

здійснюється державою та недержавними суб’єктами на засадах 

взаємодоповнення та взаємодії, реалізуючи збалансовані інтереси держави та 

суспільства; плюралістичного підходу, що визначає правотворчу діяльність як 

таку, що здійснюється максимально широким колом суб’єктів, які наділені 

правотворчими повноваженнями та/або здійснюють суттєвий вплив на 

правотворчу діяльність в силу свого правового статусу або зайняття активної 

громадянської позиції.  

2. «Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави» та 

«правотворча діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування»: 

по-перше, є самостійними різновидами правотворчої діяльності суб’єктів 

публічної влади; по-друге, займають самостійне місце в системі понятійно-

категоріального апарату юридичної науки;по-третє, мають предметний 

характер здійснення, оскільки змістом правотворчої діяльності вказаних 

суб’єктів є розробка, обговорення і прийняття актів правотворчості, 

забезпечення їх введення в дію; по-четверте, є результатом існування і прояву 

суб’єктивних засад розвитку суспільства, що супроводжується його взаємодією 

із державою, тобто їх поява та виокремлення із системи явищ правової 

реальності зумовлено комплексом факторів і умов, що визначають взаємодію 

держави та суспільства; по-п’яте, їх призначенням є формулювання права та 
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забезпечення правового регулювання суспільних відносин на засадах 

збалансування державних та суспільних інтересів, правотворчих повноважень 

суб’єктів державної влади та місцевого самоврядування; по-шосте, 

відображають ефективність функціонування органів і посадових осіб держави 

та місцевого самоврядування, є критерієм якості та збалансованості їх 

діяльності, результативності реалізації функцій держави та місцевого 

самоврядування. 

3. До спільних ознак правотворчої діяльності органів та посадових осіб 

держави та правотворчої діяльності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування відносяться наступні: мають правовий характер; здійснюються 

на постійній основі уповноваженими суб’єктами; змістом є розробка, 

обговорення та прийняття актів правотворчості, введення їх в дію, що 

набувають статусу форми права та становлять елемент законодавства; 

результатом є акт правотворчості; націлені на забезпечення впорядкування 

суспільних відносин, надання їм ознак збалансованості, врахування інтересів і 

потреб державного та самоврядного, загальнодержавного та регіонально-

місцевого характеру; мають професійний характер здійснення; здійснюються у 

чітко встановленому процесуальному порядку, на основі принципу розподілу 

повноважень між суб’єктами державної влади та місцевого самоврядування, які 

взаємодіють в процесі здійснення правотворчих повноважень; визнаються 

конституційно та гарантуються державою. 

4.  Відмінність правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

полягає в: природі правотворчої діяльності; формах здійснення правотворчої 

діяльності; значенні правотворчої діяльності; межах здійснення правотворчої 

діяльності; результатах здійснення правотворчої діяльності; особливостях дії 

норм права, закріплених в актах державної або муніципальної правотворчості; 

порядку прийняття актів правотворчості. 

5. Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави – це різновид 

офіційної діяльності уповноважених суб’єктів державної влади, змістом якої є 
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розробка, обговорення, прийняття та введення в дію ієрархічно 

підпорядкованих між собою актів правотворчості, що обумовлена інтересами і 

потребами політико-організаційного плану, котрі мають загальний характер, 

відображають сутність та зміст діяльності держави, здійснюється як 

колегіально, так і одноособово, на національному та міжнародному рівнях. 

6. Правотворча діяльність органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування являє собою різновид офіційної діяльності уповноважених 

суб’єктів місцевого самоврядування, змістом якої є розробка, обговорення, 

прийняття та введення в дію системи взаємопов’язаних між собою актів 

правотворчості, що обумовлена інтересами і потребами громади або декількох 

громад певної адміністративно-територіальної одиниці та здійснюється на 

регіональному або місцевому рівнях. 

7. Узагальнено наукові погляди вчених щодо розуміння правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування як 

таких, що: 1) становлять особливе коло правомочностей уповноважених 

суб’єктів, як елементу загальної компетенції суб’єктів правотворчої діяльності 

та використовуються ними  нарівні з іншими повноваженнями, не пов’язаними 

з творенням права (системно-структурний підхід); 2) виступають виключно 

засобом закріплення та подальшої реалізації функцій суб’єктів, що не пов’язані 

із правотворчістю (інструментальний підхід); 3) поєднують в собі права і 

обов’язки щодо прийняття, зміни або припинення дії норм права (зміст); мають 

вихідний характер та реалізуються за допомогою засобів загального правового 

регулювання (сутність); спроможні формувати законодавчу базу держави, 

визначати ієрархічну будову нормативно-правових актів, а також впливати на 

формування системи актів міжнародного права (значення); реалізуються в 

особливому порядку здійснення правотворчої діяльності, результатом якої є 

правотворчий акт, що займає самостійне місце в системі законодавства або в 

системі актів міжнародного права (процесуальність) – багатоаспектний підхід. 

8. Доцільність наукового вивчення правотворчих повноважень вказаних 

суб’єктів крізь призму їх взаємозв’язку доводиться: по-перше, доктринальною 
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дискусією щодо понятійного визначення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування; по-друге, неоднозначним 

розумінням правотворчих повноважень в цілому або як кола правомочностей 

уповноважених суб’єктів правотворчості; або як різновиду правомочностей 

суб’єктів в сфері юридично значимої діяльності (юридичної практичної 

діяльності); або як елементу правового статусу суб’єктів правотворчої 

діяльності тощо; по-третє, науковою невизначеністю значення правотворчих 

повноважень суб’єктів або як самостійного напряму діяльності, або як 

допоміжного (інструментального) засобу реалізації інших («неправотворчих») 

повноважень суб’єктами; по-четверте, невизначеністю змісту взаємодії держави 

та суспільства як суб’єктів, що безпосередньо впливають і визначають творення 

права; по-п’яте, складністю практики реалізації правотворчих повноважень, що 

пов’язано із участю в правотворчій діяльності широкого кола суб’єктів, 

необхідністю узгодження їх діяльності, націленістю на збалансування інтересів 

держави та суспільства. 

9. Визначено та охарактеризовано взаємозв’язок правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

залежності від: 1) співвідношення ролі держави та громадянського суспільства 

в правотворчій діяльності  (державно орієнтований, муніципально орієнтований 

та змішаний характер); 2) стану підпорядкованості органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування (субординаційний та координаційний 

характер); 3) строку реалізації правотворчих повноважень органами і 

посадовими особами держави та місцевого самоврядування (постійнодіючий та 

тимчасовий характер); 4) території реалізації правотворчих повноважень 

органів і посадових держави та місцевого самоврядування (загальнодержавний 

та регіональний (місцевий) характер); 5) змісту участі органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування у прийнятті актів правотворчості 

(автономний (одноосібний), делегований та спільний (взаємоузгоджений) 

характер); 6) сфери реалізації правотворчих повноважень органами і 
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посадовими особами держави та місцевого самоврядування (політичний, 

економічний та соціальний характер). 

10. На підставі аналізу поглядів вчених на питання процесуальності 

правотворчої діяльності здійснено їх узагальнення в межах: 

1) інструментального підходу, відповідно до якого процесуальність 

правотворчої діяльності є засобом забезпечення ефективності здійснення 

правотворчості, якості, результативності, оперативності, узгодженості 

правотворчої діяльності уповноважених суб’єктів; 2) нормативно-

регулятивного підходу, згідно з яким процесуальність правотворчої діяльності 

походить від особливого кола правовідносин, які виникають, змінюються, 

припиняються в певному темпоральному вимірі, є регламентованими за 

допомогою норм права, що надає правотворчій діяльності офіційного правового 

характеру; 3) інтелектуально-пізнавального підходу, який пов’язує 

процесуальність правотворчої діяльності з інтелектуальною діяльністю 

людини, що опосередкована пізнанням оточуючої реальності, визначенням 

об’єктивної необхідності упорядкування суспільних відносин, формулюванням 

правових норм та введенням в дію правотворчих актів. 

11. Встановлено співвідношення процесуальних особливостей 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування шляхом визначення спільних та відмінних ознак процесу 

здійснення правотворчої діяльності вказаними суб’єктами. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОТВОРЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖАВИ ТА 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1 Сучасні проблеми здійснення правотворчої діяльності органами і 

посадовими особами держави та місцевого самоврядування в Україні 

 

Важливе місце в системі наукових досліджень будь-яких явищ та процесів 

правової дійсності займають питання практичного спрямування, що 

розкривають досліджувану проблематику з точки зору недоліків 

функціонування, тенденцій і перспектив розвитку, а також шляхів 

удосконалення. Проблема співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування так само має і 

практичний характер свого виміру. Це обумовлено наявністю значного 

наукознавчого потенціалу предмету цієї дисертаційної роботи, що потребує 

своєї розробки крізь призму практичних аспектів здійснення правотворчої 

діяльності вказаними суб’єктами, її співвідношення у практичній площині, 

стану та перспектив удосконалення її правового та організаційного 

забезпечення. Ця робота не стане винятком в системі наукових досліджень, 

оскільки сам феномен правотворчої діяльності має практичний вираз, що 

доводить важливість наукової розробки проблем і перспектив розвитку 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування, визначення стану співвідношення правотворчої діяльності 

вказаних суб’єктів, її правового і організаційного забезпечення, обґрунтування 

тенденцій розвитку і шляхів вдосконалення правотворчої діяльності вказаних 

суб’єктів. Тому в межах цього підрозділу дисертації вважаємо за доцільне: 
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 по-перше, узагальнити сучасні проблеми здійснення правотворчої 

діяльності крізь призму її співвідношення в роботі органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування в Україні; 

 по-друге, здійснити критичний аналіз правового забезпечення, 

правотворчої діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в Україні; 

 по-третє, з’ясувати недоліки організації здійснення правотворчої 

діяльності органами і посадовими особами держави та місцевого 

самоврядування в Україні; 

 по-четверте, визначити сучасні недоліки наукового забезпечення 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування. 

Продовжуючи наше наукове дослідження, вважаємо за доцільне 

насамперед узагальнити сучасні проблеми здійснення правотворчої діяльності 

крізь призму її співвідношення в роботі органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування, що дозволить в подальшому в логічній 

послідовності розкрити тематику цього підрозділу наукової роботи. 

Враховуючи проведений нами у попередніх розділах дисертації аналіз поглядів 

вчених щодо сучасного стану правового забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності вказаних суб’єктів, особливостей реалізації ними 

правотворчих повноважень, дотримання процесуальних засад здійснення 

правотворчої діяльності, можемо підсумувати, що наукове розуміння сучасних 

проблем правотворчої діяльності є досить неусталеним, непослідовним та 

епізодичним. Більшість поглядів вчених, які стосуються сучасних проблем 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування і Україні можливо узагальнити в межах трьох підходів:  

1) проблеми правового забезпечення правотворчої діяльності, що 

включають в себе правове регулювання відносин, які пов’язані із здійсненням 

правотворчої діяльності органами і посадовими особами держави та місцевого 

самоврядування. Оскільки правотворча діяльність має правовий характер, її 
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здійснення регламентується нормами права. Тому невипадково серед ключових 

проблем здійснення правотворчої діяльності вказаними суб’єктами є саме 

особливості її правового забезпечення. Правове забезпечення правотворчої 

діяльності є невід’ємним та принциповим, оскільки виступає необхідною 

вимогою для визначення приналежності правотворчої діяльності до системи 

правових явищ, забезпечення її якості, послідовності та результативності 

здійснення; 

2) проблеми організаційного забезпечення правотворчої діяльності, що 

включають в себе і недоліки забезпечення співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування. 

Організація правотворчої діяльності є важливою складовою в системі 

властивостей правотворчої діяльності, оскільки відображає рівень її 

упорядкованості, послідовності здійснення, злагодженості роботи суб’єктів 

правотворчості та якість правотворчих актів, що є результатами здійснення 

правотворчої діяльності. Важливою складовою організованості і послідовності 

правотворчої діяльності є організаційне забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування, оскільки від того як організована правотворча робота вказаних 

суб’єктів залежить її послідовність і результативність, якість правотворчих 

актів державного та самоврядного (муніципального) характеру;  

3) проблеми наукового забезпечення правотворчої діяльності, що 

включають в себе і недоліки наукового забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування. Справедливо відзначити те, що належний рівень наукового 

забезпечення співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування є важливим аспектом для 

концептуалізації наукового вчення про правотворчу діяльність, а також для 

подальшого удосконалення практики здійснення правотворчої діяльності 

вказаних суб’єктів в напрямі посилення координації її здійснення, 

збалансування повноважень вказаних суб’єктів правотворчості, гармонізації 
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норм права, що ними створюються, посилення взаємовідповідності та протидія 

протирічностям положень актів правотворчості органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування.  

Таким чином, продовжуючи це наукове дослідження, наголошуючи на 

тому, що складовими сучасних проблем співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

Україні є: по-перше, недоліки правового забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності вказаних суб’єктів; по-друге, проблеми 

організаційного забезпечення здійснення правотворчої діяльності вказаними 

суб’єктами в аспекті їх співвідношення; по-третє, проблеми наукового 

забезпечення правотворчої діяльності в цілому та співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, 

зокрема, хотіли б наголосити на тому, що вважаємо за доцільне зупинитись на 

вказаних проблемах більш детальніше.  

У вітчизняній юридичній науці робились неодноразові спроби 

охарактеризувати та виокремити критичні зауваження щодо правового 

забезпечення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування. Одна з останніх спроб була зроблена Т. В. Курусь у 

власному дисертаційному дослідженні, де вчена «визначила й систематизувала 

нормативно-правові акти, що регулюють нормотворчу діяльність органів 

державної влади й місцевого самоврядування за їхньою юридичною силою: 

1) нормативно-правові акти, які визначають основоположні засади організації 

та діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування та їхні 

взаємовідносин (Конституція України, ратифіковані Україною міжнародні 

нормативно-правові акти, Рішення Європейського суду з прав людини); 

2) закони, що безпосередньо регламентують діяльність органів державної влади 

та місцевого самоврядування загалом і їх нормотворчу діяльність зокрема 

(компетенцію у сфері нормотворчості, порядок прийняття та види підзаконних 

нормативно-правових актів), визначають статус цих органів і «профільне 

законодавство» (насамперед, такі, як: «Про центральні органи виконавчої 
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влади», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності»); 3) нормативно-правові акти, які безпосередньо не регулюють 

нормотворчу діяльність, але мають суттєве значення в реалізації 

основоположних принципів права, адаптації національного законодавства до 

міжнародних і європейських правових стандартів, серед них, зокрема, – 

законодавство про запобігання корупції, про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, про адаптацію законодавства України до 

законодавства ЄС. Важливе місце посідає Стратегія сталого розвитку «Україна 

– 2020»; 4) підзаконні нормативно-правові акти, що регламентують порядок 

підготовки, державної реєстрації та опублікування нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади й актів органів місцевого самоврядування [225, с. 193-

194]. Сама ідея визначити і систематизувати нормативно-правові акти, що 

регулюють нормотворчу діяльність зазначених суб’єктів є прогресивною та 

витребуваною з точки зору юридичної науки та практики. Однак, із 

результатами цієї роботи, що проведена Т. В. Курась ми не можемо повністю 

погодитись. Насамперед викликає критику запропонована систематизація 

виключно нормативно-правових актів, оскільки поза увагою залишаються інші 

джерела права, особливо міжнародні договори, нормативні договори за участю 

органів місцевого самоврядування, судові прецеденти тощо. Невдалим обрано 

критерій систематизації (юридична сила нормативно-правових актів), оскільки 

виокремлені чотири групи нормативно-правових актів не мають між собою 

ієрархічного зв’язку відповідно до їх юридичної сили. Викликають також 

дискусію і деякі юридичній терміни, які вживаються автором у роботі, а саме: 

«міжнародні нормативно-правові акти», «Рішення Європейського суду з прав 

людини» як різновид нормативно-правових актів тощо.  Так само не досить 

вдалими були спроби узагальнити правове забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави і місцевого 

самоврядування іншими вченими (В. С. Журавський, О. С. Ігнатенко, 

В. В. Кравченко, А. Р. Крусян, Т. С. Смирнова) [109, с. 34-39; 136, с. 229-231; 
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214, с. 17-19; 222, с. 11-12; 393, с. 165]. Причинами цього, на нашу думку, є те, 

що правове забезпечення має змінюваний характер, не завжди практика 

діяльності вказаних суб’єктів відповідає правовим нормам. Вважаємо за 

доцільне провести критичний аналіз правового забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в Україні.  

1. Правове забезпечення співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні 

класично виявляється в межах двох рівнів:  

А) міжнародний рівень, що представлений положеннями міжнародних 

правових документів, які закріплюють загальні засади функціонування органів і 

посадових осіб держави (наприклад, ст. 2-6 Консолідованої версії Договору про 

функціонування Європейського Союзу закріплює правила розмежування 

правотворчої компетенції Європейського Союзу та держав-учасниць [475]. 

Вказаний міжнародний акт фактично закріпив вихідні умови і порядок 

здійснення правотворчих повноважень зі сторони уповноважених органів і 

посадових осіб держави у сфері міжнародної правотворчості. Окрім того, 

нормами міжнародного права не заборонено суб’єктам місцевого 

самоврядування брати участь у здійсненні міжнародної правотворчої 

діяльності. Наприклад, Європейська хартія місцевого самоврядування у ст. 3 

закріплює положення про те, що місцеве самоврядування означає право і 

спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати 

регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до 

їхньої компетенції, в інтересах місцевого самоврядування [132]. Таким чином 

мова іде про носіїв публічних повноважень, в тому числі і правотворчого 

характеру, які пов’язані із регулюванням та управлінням суттєвою часткою 

суспільних прав і в інтересах місцевого самоврядування. Такий підхід фактично 

розширює саме розуміння місцевого самоврядування, що представлене в 

Конституції України (ч. 1 ст. 140), як право територіальної громади, 

доповнюючи коло суб’єктів правотворчих повноважень ще і відповідними 
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органами місцевого самоврядування. Що стосується саме співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування, то в якості прикладу можливо навести положення ч. 4 ст. 4 

Європейської хартії місцевого самоврядування, якою передбачено, що 

повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як 

правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи 

обмежуватися іншим, центральним або регіональним органом, якщо це не 

передбачене законом [132]. Фактично вказаним документом встановлено 

універсальне положення про недопустимість скасування чи обмеження 

повноважень органів місцевого самоврядування іншим центральним або 

регіональним органом (переважно мова іде про орган державної влади та 

стосується, в тому числі і обмежень в сфері правотворчості – Прим. авт.), якщо 

це не передбачено законом; 

Б) національний (внутрішньодержавний) рівень, що включає в себе 

положення законодавчих та підзаконних актів України, котрі регламентують 

здійснення органами і посадовими особами держави та місцевого 

самоврядування правотворчої діяльності, що не виходить за межі держави. 

Вказаний рівень правового забезпечення складається з наступних елементів: 

 конституційний рівень, що представлений положеннями Конституції 

України [203]. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України [203]. В аспекті правового забезпечення 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування важливо відзначити, що вказане положення є 

універсальним для зазначених суб’єктів правотворчої діяльності та закріплює 

відповідність їх правотворчої діяльності вимогам закону, визначеним 

повноваженням та у спосіб, що передбачено Конституцією і законами України. 

Зазначене положення розтлумачене Конституційним Судом України в частині 

розуміння права органу місцевого самоврядування скасовувати свої раніше 
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прийняті рішення та вносити до них зміни. У своєму Рішенні від 16 квітня 

2009 р. № 7-рп/2009 Конституційний Суд України закріпив, що орган місцевого 

самоврядування має право приймати рішення, вносити до них зміни та/чи 

скасовувати їх на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України [365] необхідно розуміти так, 

що орган місцевого самоврядування має право приймати рішення, вносити до 

них зміни та/чи скасовувати їх на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. Окрім того, положеннями 

Конституції України закріплено повноваження органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування (ст. ст. 85, 106, 116, 117, 118, 119, 150), 

процес здійснення правотворчої діяльності (ст. ст. 82, 83, 84), питання, щодо 

яких приймаються акти правотворчості (ст. 92) правові форми та засоби 

здійснення правотворчої діяльності вказаними суб’єктами (ст. 144), зупинення, 

скасування, визнання неконституційним нормативних актів органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування (ст. ст. 144, 152) тощо. Слід 

наголосити на тому, що положення Конституції України в аспекті правового 

забезпечення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування переважно мають абстрактний характер 

формулювання, закріплюють вихідні засади здійснення, в тому числі і 

правотворчої діяльності, вказаними суб’єктами, а самі положення потребують в 

подальшому своєї конкретизації на законодавчому рівні, про який піде мова 

далі;  

Б) законодавчий рівень, що представлений положеннями Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України», якими регламентовано, в тому числі і 

відносини Кабінету Міністрів України з органами місцевого самоврядування 

щодо вжиття заходів для ознайомлення органів місцевого самоврядування з 

проектами актів Кабінету Міністрів України, що безпосередньо стосуються 

питань функціонування місцевого самоврядування чи інтересів територіальних 

громад; надання органам місцевого самоврядування окремих повноважень 

органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх виконанням (ст. 39); 
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закріплено правовий статус актів Кабінету Міністрів України (ст. 49); 

визначено порядок підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, їх 

прийняття та набрання чинності (ст. ст. 50, 51, 52). Окрім того, положеннями 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» закріплено правовий 

статус актів місцевих державних адміністрацій, відповідно до якого на 

виконання  Конституції України, законів України, актів Президента України, 

актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове 

регулювання власних і делегованих повноважень, голова місцевої державної 

адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники 

структурних підрозділів – накази. Встановлено, що розпорядження голів 

місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є 

обов’язковими для виконання на відповідній території всіма органами, 

підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та 

громадянами (ст. 6); умови та порядок здійснення місцевими державними 

адміністраціями повноважень інших органів (ст. 14); здійснення місцевими 

державними адміністраціями повноважень, делегованих їм обласними і 

районними радами (ст. 29); визначено відносини місцевих державних  

адміністрацій з обласними та районними радами, зокрема в частині здійснення 

повноважень, делегованих їм відповідними обласними, районними радами, а 

також делегування радами повноважень місцевим державним адміністраціям, 

що супроводжується передачею фінансових, матеріально-технічних та інших 

ресурсів, необхідних для їх здійснення тощо (ст. 34); визначено порядок 

здійснення взаємовідносин місцевих державних адміністрацій з органами 

місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами, що 

відбувається також і в сфері правотворчої діяльності, зокрема місцеві державні 

адміністрації на відповідній території взаємодіють з сільськими, селищними і 

міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і 

міськими головами, сприяють у здійсненні ними власних повноважень 

місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, 
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соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення 

матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролюють 

виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, 

розглядають та враховують у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів 

місцевого самоврядування та їх посадових осіб (ст. 35); регламентовано умови 

та порядок оскарження, зупинення дії та скасування актів місцевих державних 

адміністрацій (ст. 43). Положеннями Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» закріплено правовий статус наказів міністерств, які 

видаються міністерством у межах своїх повноважень, на основі і на виконання 

Конституції та законів України, актів Президента України та постанов 

Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів 

України, актів Кабінету Міністрів України, які підписує міністр, порядок їх 

оскарження та скасування (ст. 15); статус наказів центрального органу 

виконавчої влади, який у межах своїх повноважень, на основі і на виконання 

Конституції та законів України, актів Президента України та постанов 

Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів 

України, актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видає накази 

організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання, 

а також закріплюється порядок їх оскарження, скасування та оприлюднення 

(ст. 23). Положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

закріплено повноваження сільських, селищних та міських рад, в тому числі в 

сфері правотворчості (ст. ст. 25, 26), виконавчих комітетів сільських, селищних 

та міських рад, в тому числі і в сфері правотворчості (ст. 27-40); районних у 

містах рад та їх виконавчих органів (ст. 41); сільського, селищного, міського 

голови (ст. 42); районних і обласних рад (глава 4); старости (ст. 54-1); голови 

районної, обласної та районної в місті ради (ст. 55); правовий статус актів 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування, порядок їх прийняття, 

можливість зупинення сільським, селищним, міським головою і внесення на 

повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень, порядок 

набрання ними чинності, особливості прийняття рішень виконавчими 
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комітетами рад та розпоряджень сільськими, селищними, міськими головами, 

головами районної у місті, районної, обласної рад, умови та порядок визнання 

правотворчих актів незаконними, порядок оприлюднення актів органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 59) тощо [147; 152; 157; 151]; 

В) підзаконний рівень, що представлений положеннями підзаконних 

нормативно-правових актів, які у відповідності до положень законодавчих актів 

деталізують правове забезпечення правотворчої діяльності зазначених 

суб’єктів. Вказані нормативно-правові акти націлені на удосконалення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування [427], поліпшення їх взаємодії, в тому числі і в сфері 

правотворчості [330; 327], визначення пріоритетних напрямів розвитку та 

функціонування суб’єктів державної влади, а також органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування [369]; посилення інституційного забезпечення 

правотворчої діяльності [331; 369]; закріплення процесуального порядку 

здійснення правотворчої діяльності, в тому числі і в аспекті взаємодії органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування [328; 329] тощо. 

Окремо слід наголосити і на наявності системи правотворчих актів органів 

місцевого самоврядування, положення яких закріплюють вимоги до здійснення 

правотворчої діяльності органами і посадовими особами місцевого 

самоврядування, які в свою чергу займають важливе місце в системі правового 

забезпечення правотворчої діяльності вказаних суб’єктів. Через доктринальну 

невизначеність їх приналежності або до підзаконних нормативно-правових 

актів [2, с. 320; 5, с. 405-407; 70, с. 265; 74, с. 112], або до зовсім окремої 

системи правотворчих актів, що прийняті суб’єктами місцевого 

самоврядування [405, с. 405; 407, с. 348-349; 416; 412, с. 117; 414, с. 303], 

вважаємо за доцільне не вдаватись до цієї дискусії, водночас відзначити, що 

вони також є важливою складовою правового забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності вказаних суб’єктів. Наприклад, Регламент Київської 

міської ради [364]; Регламент Одеської обласної ради VII скликання [367], 
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положеннями яких закріплено порядок взаємодії з місцевими органами 

державної влади.  

Нажаль, через формальну обмеженість обсягу дисертаційної роботи ми не 

маємо можливості детально відобразити на шпальтах цієї праці проведений 

нами аналіз положень нормативно-правових актів, які регламентують 

відносини в сфері правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування. Детальний аналіз положень нормативно-правових 

актів був представлений нами в окремій публікації [67, с. 20-21]. Водночас 

можемо підсумувати, що правове забезпечення: 

‒ по-перше, представлене в міжнародних правових документах, 

нормативно-правових актах України законодавчого та підзаконного рівнів, а 

також в правотворчих актах органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

‒ по-друге, в цілому має збалансований характер, оскільки забезпечує 

правове регулювання відносин як в сфері правотворчої діяльності суб’єктів 

державної влади, так і в сфері правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування; 

‒ по-третє, відображає правовий характер правотворчої діяльності, що 

визначає його місце в системі явищ правової реальності; 

‒ по-четверте, знаходиться в стані становлення та удосконалення, що 

особливо посилюється в світлі проведення адміністративних реформ 1998 року 

[428], 2010 року [429] та 2014 року [369]; 

‒ по-п’яте, потребує свого удосконалення, особливо в аспекті 

посилення збалансованості правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави, з одного боку, та правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування – з іншого боку.  

Водночас, сучасний стан правового забезпечення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, особливо в 

аспекті їх співвідношення має недоліки, які можливо узагальнити в межах 

наступних положень:  
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1) недоліки правового закріплення правотворчих повноважень органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Правове закріплення 

правотворчих повноважень є основою розмежування діяльності владних 

суб’єктів в сфері правотворчості. При чому таке закріплення потребує уважного 

ставлення до питання розмежування повноважень, недопущення їх дублювання 

або прогалин, оскільки це може призвести до конфлікту в діяльності суб’єктів 

правотворчості, або до відсутності правотворчої діяльності в тих випадках, 

коли є об’єктивна необхідність встановлення, зміни або скасування правового 

регулювання. Аналіз змісту положень чинних законодавчих актів України 

засвідчив, що закріплення повноважень суб’єктів правотворчості України 

відбувалось хаотично, що призвело до їх неузгодженості, відсутності правового 

механізму взаємодії між суб’єктами правотворчості. Сьогодні правове 

забезпечення повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування потребує вдосконалення. Насамперед, потребують 

розмежування повноваження в політичній, економічній та соціальній сферах. 

Важливо чітко розмежувати їх повноваження відповідно до критерію «питань 

місцевого значення» та «питань державно-владного значення». Окремо слід 

наголосити і на необхідності чіткого розмежування та узгодження 

правотворчих повноважень і в середині органів і посадових осіб держави та 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Досвід іноземних держав, 

який стосується правового забезпечення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування (Італійська республіка, 

Австрійська республіка, Бельгія), засвідчує, що саме на конституційному рівні 

більш чітко закріплюються повноваження, в тому числі і правотворчі 

повноваження, органів і посадових осіб держави та органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування [201]. Акцент зроблений на так званих «критеріях» 

розмежування, якими виступають: сфера функціонування, статус інтересів, 

яких стосуються відповідні правотворчі зміни, правовий статус самого суб’єкта 

правотворчої діяльності, особливий акцент зроблено і на статусі локальних 
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актів, якими закріплюються питання регламенту діяльності відповідних 

суб’єктів, правила юридико-технічної актів тощо; 

2) недоліки правового забезпечення процесу здійснення правотворчої 

діяльності органами і посадовими особами держави та місцевого 

самоврядування. Сам процес правотворчої діяльності вказаних суб’єктів 

регламентується досить абстрактно. Традиційно в юридичній літературі процес 

правотворчої діяльності періодизують в межах трьох етапів (періодів): 

підготовчий (нормопроектний), основний (обговорення та прийняття) та 

завершальний (промульгаційний) [415, с. 245-246; 440, с. 317; 385, с. 657]. 

Правове забезпечення здійснення правотворчої діяльності більшості суб’єктів 

правотворчої діяльності в Україні має епізодичний характер та переважно 

покладається на самих суб’єктів правотворчості, які розробляють і приймають 

відповідні регламентні документи, що закріплюють відповідні процесуальні 

основи здійснення правотворчої діяльності. Практика правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні 

засвідчує факт неусталеності процесу здійснення правотворчої діяльності, її 

відмінність в залежності від того чи іншого суб’єкта правотворчості. Водночас, 

процесуальність правотворчої діяльності – це гарантія досконалості акту 

правотворчості, що в подальшому визначає перспективність досягнення 

відповідного правового ефекту від дії норм, закріплених актом правотворчості. 

Особливо критична ситуація в плані процесу здійснення правотворчої 

діяльності характерна для органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 

Положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» лише 

епізодично регламентують питання процесу правотворчої діяльності. 

Відповідно до ст. 59 вказаного Закону України визначено лише види 

нормативно-правових актів та загальний порядок набуття їх чинності [151]. 

Законодавство України на сьогодні не має у своєму складі єдиного нормативно-

правового акту, в якому було б закріплено загальний для всіх актів 

правотворчості, в тому числі і для актів органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування порядок їх підготовки, розгляду та прийняття. Як показує 
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досвід іноземних держав (Республіка Польща, Федеративна Республіка 

Німеччина, Республіка Білорусь та ін.), цей акт має бути законодавчого рівня. 

Саме за допомогою правового забезпечення процесу правотворчості доцільно 

визначити і особливості співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування, оскільки 

неврегульованість цього питання досить часто ускладнює практику здійснення 

правотворчої діяльності, призводить до неузгодженості змісту актів 

правотворчості між собою. Вказане підтверджується і поглядами вчених, в яких 

наголошується на тому, що таке співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування має забезпечити 

поєднання публічних інтересів держави та інтересів територіальних громад. 

Саме поєднання – це є процес узгодження цих інтересів, отже і процес розробки 

і прийняття їх правотворчих актів має бути узгодженим та співпадати в часі [25, 

с. 46]. Вказане підтверджується і поглядами інших вчених, які наголошують на 

тому, що за своєю сутністю правотворча діяльність – є процесом, створення, 

зміни чи скасування обов’язкових правил поведінки, що має відбуватись 

синхронно зі всіма суб’єктами правотворчості [13, с. 63], що забезпечить 

обґрунтованість, законність, доцільність, конкретність, ефективність правового 

регулювання загальнодержавного та самоврядного (муніципального) характеру 

[308, с. 3]. 

Наступним елементом є недоліки організаційного забезпечення 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування. Організаційне забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності зазначених суб’єктів засноване на засадах поєднання 

субординаційних, координаційних та реординаційних взаємовідносин. Вказані 

взаємовідносини є характерними і для організації здійснення правотворчої 

діяльності вказаними суб’єктами. Субординаційні взаємовідносини або 

відносини підпорядкування є характерними для взаємовідносин між суб’єктами 

державної влади, що перебувають у стані підпорядкування, де владарюючий 

суб’єкт наділений можливістю встановлювати вимоги, вимагати їх виконання 
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та контролювати підвладного суб’єкта щодо процесу та результату виконання 

рішення владарюючого суб’єкта. Вказані взаємовідносини є такими, що 

націлені на досягнення результату, де активним виконавцем такого результату є 

саме підвладний суб’єкт [297] .  

В аспекті співвідношення правотворчої діяльності вказаних суб’єктів 

засади субординації застосовуються не безпосередньо, а опосередковано, 

оскільки органи і посадові особи держави та органи і посадові особи місцевого 

самоврядування в Україні не перебувають в субординаціному підпорядкуванні, 

є незалежними. Однак, субординаційний характер співвідношення правотворчої 

діяльності вказаних суб’єктів може існувати за умовами делегування 

повноважень органів і посадових осіб держави відповідним органам і 

посадовим особам місцевого самоврядування. Положення Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» від 25 травня 1997 року закріплює 

можливість делегування окремих повноважень районних та обласних рад, в 

тому числі і в сфері правотворчості, відповідним місцевим державним 

адміністраціям (п. 27 ч. 1 ст. 43 та ст. 44). Тому делегування правотворчих 

повноважень в цілому має не односторонній характер (від суб’єктів державної 

влади до суб’єктів місцевого самоврядування), а взаємний, відповідно до 

положень чинного законодавства України.  

Субординаційний характер співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування переважно 

виявляється насамперед в тих системах місцевого самоврядування, які 

засновані на визнанні пріоритету держави та суб’єктів державної влади у 

взаємозв’язку з суб’єктами місцевого самоврядування (державницький підхід). 

При такому підході до характеристики співвідношення державно-владної та 

самоврядної системи управління органи і посадові особи держави та органи і 

посадові особи місцевого самоврядування перебувають у субординаційному 

взаємозв’язку. Змістом вказаного взаємозв’язку є відносини підпорядкування, в 

тому числі і в частині правотворчої діяльності, що передбачає можливість 

суб’єктів, що делегували повноваження:  
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‒ визначати зміст та порядок здійснення правотворчої діяльності 

відповідними суб’єктами, яким делеговані повноваження; 

‒ вимагати від суб’єктів, яким делеговані повноваження, провести 

підготовку проектів правотворчих актів, здійснити їх обговорення та 

прийняття, скасувати або змінити чинні правотворчі акти, вчинити інші дії в 

сфері правотворчості; 

‒ проводити контроль за процесом правотворчої діяльності суб’єктів, 

яким делеговані повноваження, а також за актами делегованої правотворчості 

на предмет їх якості, ефективності та відповідності положенням правотворчих 

актів органів та посадових осіб, якими правотворчі повноваження делеговані; 

‒ скасовувати акти делегованої правотворчості у випадку їх 

невідповідності положенням чинного законодавства. 

Враховуючи те, що Україна обрала змішану модель місцевого 

самоврядування, що функціонує одночасно з відповідними органами та 

посадовими особами держави на місцях, а також з огляду на те, що офіційно 

було задекларовано подальшу розбудову системи місцевого самоврядування на 

засадах їх автономізації, розширення повноважень суб’єктів місцевого 

самоврядування, децентралізації функціонування суб’єктів державної влади, їх 

реформування [431], що фактично свідчить про перехід до самоврядної моделі 

управління, субординаційний взаємозв’язок між суб’єктами державної влади та 

органами і посадовими особами місцевого самоврядування є нетиповим. Він 

виявляється в окремих випадках, переважно при делегуванні повноважень 

органам і посадовим особам місцевого самоврядування зі сторони органів і 

посадових осіб держави. Змістом такого делегування може бути і передача 

повноважень в правотворчій сфері. В цьому випадку органи і посадові особи 

держави, котрі делегували повноваження, або за їх дорученням інші суб’єкти 

державної влади наділені правом визначати зміст та порядок здійснення 

правотворчої діяльності органами і посадовими особами місцевого 

самоврядування; вимагати реалізації делегованих повноважень; проводити 

контроль за процесом правотворчої діяльності органів і посадових осіб 
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місцевого самоврядування та за результатом її здійснення в межах делегованих 

повноважень, а також скасовувати акти делегованої правотворчості. 

На законодавчому рівні у 1999 році був навіть затверджений Кабінетом 

Міністрів України Порядок контролю за здійсненням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади [327]. 

Вказаним нормативно-правовим актом було закріплено, що контроль  за 

здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

органів виконавчої влади покладається на відповідні місцеві держадміністрації 

та Раду міністрів Автономної Республіки Крим, а у випадках, передбачених 

законодавством, - на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, 

їх територіальні органи. Окрім того, було визначено порядок здійснення 

контролю, повноваження в сфері контрою, що закріплювались за Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим та відповідними  місцевими 

держадміністраціями, регламентувались права міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, їх   територіальних органів щодо 

здійснення контролю відповідно до повноважень та у порядку, визначеному 

законодавством тощо. Слід підтримати таку законодавчу ініціативу щодо 

закріплення порядку проведення контролю за здійсненням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень, однак необхідно вказати на існуючу 

епізодичність такого правового забезпечення в Україні. Інститут делегування 

повноважень як органам місцевого самоврядування в Україні, так і навпаки – 

органами і посадовим особам державної влади потребує комплексного підходу 

до його правового забезпечення. Вказаним нормативно-правовим актом лише 

регламентовано порядок здійснення контролю, проте необхідно було б на 

правовому рівні закріпити підстави та порядок делегування повноважень, межі 

делегування повноважень, механізм їх здійснення, відповідальність за 

результатами виконання повноважень органами місцевого самоврядування 

тощо. Практика реалізації делегованих повноважень органами і посадовими 

особами держави та місцевого самоврядування в Україні в сфері правотворчої 

діяльності має неоднозначний характер. По-перше, практика делегування 
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повноважень в цілому не є поширеною, оскільки вказані суб’єкти переважно не 

бажають ризикувати, делегуючи повноваження, оскільки відповідальність за 

виконання покладених на них функцій все одно залишатиметься на них. По-

друге, практика делегування повноважень залишає невизначеним сам статус 

правотворчого акту, оскільки незрозуміло, чи належить він до системи 

нормативно-правових актів держави, чи до системи рішень органів місцевого 

самоврядування, тому виникають проблеми з реалізацією його положень. По-

третє, практика делегування повноважень засвідчує, що подекуди самі суб’єкти 

як місцевого самоврядування, так і державної влади не завжди «готові»  

(професійно, організаційно, фінансово-матеріально) до здійснення делегованих 

повноважень в сфері правотворчої діяльності, що суттєво підвищує ризик 

якості та ефективності  реалізації вказаних повноважень. 

Панівним підходом до співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування є координаційний підхід 

в основі якого знаходиться ідея чіткого розмежування повноважень між 

вказаними суб’єктами та налагодження тісного взаємозв’язку між органами та 

посадовими особами держави та місцевого самоврядування з метою 

взаємоузгодження змісту, процесу та результату їх правотворчої діяльності. В 

юридичній літературі координаційні основи здійснення владних повноважень 

визначаються як комплекс управлінських зв’язків, що спрямовані на 

узгодження дій владарюючих суб’єктів [225, с. 96-97], що формується з метою 

поєднання (об’єднання) управлінських зусиль. В свою чергу це дозволить 

більш ефективно реалізовувати функції, що покладені на відповідних суб’єктів, 

які координують свою діяльність [221, с. 11]. Координаційний характер 

здійснення повноважень декількома суб’єктами владарювання, в тому числі і в 

сфері правотворчої діяльності, є прогресивною формою організації роботи 

вказаних суб’єктів. Насамперед, координаційний характер роботи є 

витребуваний в умовах паралельного (одночасного) функціонування органів і 

посадових осіб держави та органів і посадових осіб місцевого самоврядування, 

що є характерним для України. Що стосується здійснення правотворчої 
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діяльності на засадах координації, то це є прогресивною практикою, коли 

підстави, порядок здійснення правотворчої діяльності, результати правотворчої 

діяльності є взаємоузгодженими між суб’єктами державної влади та органами і 

посадовими особами місцевого самоврядування. 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. Крізь призму здійснення правотворчої діяльності органами і посадовими 

особами держави та місцевого самоврядування на засадах координації, слід 

наголосити, що правотворча діяльність здійснюється ними на умовах чіткого 

законодавчого розмежування їх правотворчих повноважень відповідно до 

критерію предмету правового регулювання, а також закріплення 

взаємоузгодженого порядку здійснення ними правотворчих повноважень. 

Окрім того, необхідно забезпечити належне функціонування механізму 

координації правотворчої діяльності вказаних суб’єктів, що включає в себе 

взаємне здійснення контролю за змістом і порядком проведення правотворчої 

діяльності, наявність права на вживання заходів щодо ініціювання, блокування 

або активізації здійснення правотворчої діяльності, проведення спільних 

засідань, нарад, зустрічей, навчань, тренувань тощо в сфері правотворчості.  

В сучасній юридичній літературі поряд з субординаційним та 

координаційним типом взаємовідносин між органами і посадовими особами 

держави та місцевого самоврядування виокремлюють ще і реординаційний тип 

співвідношення діяльності, в тому числі і в сфері правотворчої діяльності. 

Вказаний тип заснований на ідеї про те, що співвідношення діяльності вказаних 

суб’єктів у будь-якій сфері не може зводитись або до відносин 

підпорядкування, або до відносин координації. Це дуже примітивно відображає 

характер вказаних взаємовідносин. Пропонується в основу характеристики 

взаємовідносин між органами і посадовими особами держави та місцевого 

самоврядування закласти ідею так званих «соціальних зв’язків», які мають 
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складний, багатовекторний і багаторівневий характер. Відповідно вченими 

пропонується вказані «соціальні зв’язки» розглядати крізь призму поєднання 

суб’єктивних і об’єктивних елементів. Об’єктивним елементом виступає 

система зворотних зв’язків між вказаними суб’єктами щодо їх підконтрольності 

та підзвітності (в тому числі і в сфері здійснення правотворчої діяльності. – 

Прим. авт.). Суб’єктивним елементом є автономна діяльність вказаних 

суб’єктів щодо контролю, аналізу та оцінювання діяльності як власної, так і 

інших владарюючих суб’єктів, що дозволяє в подальшому скоригувати процес 

реалізації власних функцій [195, с. 5]. Окрім того, зміст реординації у 

взаємовідносинах органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування вченими розкривається і шляхом характеристики так званої 

«реакції» на дії інших суб’єктів, які як знаходяться у підпорядкуванні, так і 

таких, що є владарюючими [19, с. 99-100; 108, с. 103]. В даному випадку мова 

іде про те, що органи і посадові особи держави та органи і посадові особи 

місцевого самоврядування природно взаємодіють між собою на засадах 

взаємної реакції на діяльність один одного, тим самим забезпечуючи певну 

конкуренцію в своїй роботі. А це є умовою прогресивного розвитку управління 

і самоврядування на одній й тій же самій адміністративно-територіальній 

одиниці. Тому і в сфері правотворчості, діяльність одного суб’єкта 

стимулюватиме правотворчу діяльність іншого. Зворотний характер 

співвідношення правотворчої діяльності вказаних суб’єктів буде полягати саме 

в їх спільній реакції на відповідні правотворчі акти, які не можуть суперечити 

один одному, не можуть бути застарілими та спільно мають забезпечити 

комплексність правової регламентації відповідних суспільних відносин.  

Такий тип організації співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування безумовно є прогресивним та 

ефективно функціонує в країнах з розвиненими демократичними інститутами, 

високим рівнем правової свідомості та правової культури, усталеними 

традиціями функціонування системи місцевого самоврядування. В Україні цей 

тип не є поширеним, представлений переважно на доктринальній площині. 
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Тому вважаємо за доцільне його визначити як пріоритетний та звернути увагу 

на необхідність ґрунтовного формування основи для його впровадження в 

Україні.  

Так само варто звернути увагу і на існуючі недоліки наукового 

забезпечення співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування. У підрозділах 1.1. та 1.2. ми вже 

наголошували на перспективах наукового дослідження питань співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування. Однак, вважаємо за доцільне окремо наголосити і на існуючих 

недоліках такого дослідження, що в цілому відображатиме сучасну 

проблематику здійснення правотворчої діяльності вказаними суб’єктами. 

Такими недоліками є наступні:  

‒ відсутність однозначності наукового розуміння поняття «правотворча 

діяльність», що призводить до неоднозначного розуміння її прояву на рівні 

функціонування органів і посадових осіб держави та органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування. Відповідно, ми не можемо здійснити всебічне та 

достовірне дослідження питання співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, оскільки не 

спроможні в науковому плані надати відповідь на питання змісту і сутності 

правотворчої діяльності. Таким чином виявляється неможливим достовірно 

окреслити проблематику співвідношення правотворчої діяльності вказаних 

суб’єктів, оскільки складно визначити, що саме ми співвідносимо. Вказане 

доводить необхідність уточнення розуміння правотворчої діяльності для 

подальшого визначення особливостей її співвідношення; 

‒ слід відзначити і доктринальну невизначеність правотворчих 

повноважень суб’єктів, які визначають або як коло правомочностей суб’єктів 

правотворчості, або як елемент їх статусу, або як засіб забезпечення реалізації 

ними своїх функцій, або як елемент функціонування відповідних суб’єктів 

тощо. Така невизначеність призводить до недоліків розвитку прикладних 

наукових досліджень співвідношення правотворчої діяльності органів і 
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посадових осіб держави та місцевого самоврядування, що унеможливлює 

виокремлення та обґрунтування положень, які націлені на удосконалення 

взаємодії суб’єктів правотворчої діяльності, посилення узгодженості положень 

актів правотворчості тощо;  

‒ неоднозначно в юридичній науці розкриваються питання 

процесуальних засад здійснення правотворчої діяльності, що призводить в свою 

чергу і до дискусій в питанні співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування в процесі її здійснення, 

невизначеними залишаються і засоби взаємодії правотворчої діяльності 

вказаних суб’єктів;   

‒ варто звернути увагу і на відсутність єдиних концептуальних підходів 

до характеристики питань співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування, що є передумовою 

хаотичності здійснення правотворчої діяльності вказаними суб’єктами, в 

результаті чого наявним є високий рівень неузгодженостей в положеннях 

правотворчих актів органів і посадових осіб держави та правотворчих актів 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування.  

 

 

3.2 Тенденції розвитку та шляхи вдосконалення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

Україні 

 

Логічним продовження попереднього підрозділу дисертації стане 

дослідження проблем тенденцій розвитку та шляхів вдосконалення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в Україні. Вказана робота резюмуватиме це дисертаційне 

дослідження, відображатиме в собі практичну складову вдосконалення 

правотворчої діяльності вказаних суб’єктів та визначатиме перспективні 
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напрями подальшого наукового дослідження правотворчої діяльності та її 

різновидів.  

У вітчизняній юридичній науці, незважаючи на досить активне 

дослідження правотворчої діяльності, проблематика тенденцій її розвитку та 

шляхів вдосконалення крізь призму діяльності органів і посадових осіб держави 

та місцевого самоврядування в Україні переважно залишилась поза увагою 

науковців. Це спричинило дефіцит наукових досліджень вказаної 

проблематики, відповідно сьогодні в юридичній науці майже відсутні 

концептуальні уявлення про тенденції розвитку та шляхи вдосконалення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в Україні. В цьому плані слід підтримати думку Ю. В. Делії в 

тому, що вчені, вивчаючи проблематику інституту місцевого самоврядування, 

вкрай рідко звертаються до проблем стану та шляхів удосконалення їх 

правотворчої діяльності, побудови нормативноправової бази місцевого 

самоврядування та низки інших питань. Проте саме системний аналіз ролі та 

значення їх правотворчої діяльності, стану практики її здійснення, визначення її 

недоліків, на підставі чого вироблення шляхів удосконалення дозволить 

отримати відповіді на важливі практичні питання правотворчої діяльності [106, 

с. 130-131]. Вказані погляди вченої так само стосуються і необхідності 

посилення наукового дослідження правотворчої діяльності, що здійснюється 

органами і посадовими особами держави. Це дозволить виробити шляхи 

удосконалення різновидів правотворчої діяльності в їх системному зв’язку, тим 

самим забезпечить формування правової бази в державі на засадах системності 

та взаємоузгодженості. Також варто погодитись і з думкою О. В. Батанова, в 

тому, що цінність самого наукового дослідження полягає у відповідних 

практичних пропозиціях щодо вдосконалення функціонування системи 

суб’єктів місцевого самоврядування. Ключовим питанням є саме правотворча 

діяльність як умова реальності його функціонування. Тому удосконалення 

правотворчої діяльності суб’єктів місцевого самоврядування є гарантією його 

існування, належного стану реалізації суб’єктами місцевого самоврядування 
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своїх функцій та націленість на поліпшення функціонування системи місцевого 

самоврядування в цілому, підвищення якості відповідної системи актів 

муніципальної правотворчості [32, с. 29]. Теж саме зазначається вченими і по 

відношенню до питання вдосконалення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави, що потребує децентралізації [93, с. 36-37; 232, с. 19-

20], збалансування механізму здійснення [112, с. 25-26; 207, с. 122], посилення 

взаємодії з правотворчістю органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

[225, с. 167-168; 282, с. 139], забезпечення взаємоузгодженості актів 

правотворчості в цілому [450, с. 25-26] тощо. 

Переважно погоджуючись і підтримуючи погляди вищезазначених 

науковців, відзначаючи дефіцит сучасних наукових розробок питань, які 

стосуються тенденцій розвитку та шляхів вдосконалення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

Україні, в межах цього підрозділу наукової роботи вважаємо за доцільне: 

‒ по-перше, здійснити аналіз наукових підходів до характеристики 

тенденцій розвитку та шляхів вдосконалення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні; 

‒ по-друге, виокремити положення, які характеризуватимуть тенденції 

розвитку співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування як об’єктивно зумовленого процесу, що 

потребує врахування в умовах вдосконалення їх функціонування; 

‒ по-третє, з огляду на існуючі проблеми співвідношення правотворчої 

діяльності органами і посадовими особами держави та місцевого 

самоврядування в Україні обґрунтувати шляхи її удосконалення. 

Продовжуючи наукове дослідження, відповідно до виокремлених нами 

завдань вважаємо за доцільне насамперед здійснити аналіз наукових підходів 

до характеристики тенденцій розвитку та шляхів вдосконалення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

Україні. 
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Тенденції розвитку правотворчої діяльності в Україні розкриті в 

юридичній літературі епізодично, переважно крізь призму проблематики 

практики здійснення правотворчої діяльності або загальних тенденцій розвитку 

суспільно-політичного життя вітчизняного суспільства. Враховуючи 

епізодичність та «другорядність» існуючих досліджень тенденцій розвитку 

правотворчої діяльності в цілому, та співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, зокрема, слід 

відзначити складність узагальнення цих поглядів. Однак, спробуємо здійснити 

їх аналіз та визначити їх наукове значення для подальшої нашої роботи щодо 

визначення тенденцій розвитку співвідношення правотворчої діяльності органів 

і посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Переважна більшість 

сучасних поглядів вчених на проблематику тенденцій і перспектив розвитку 

правотворчої діяльності пов’язують її з суспільно-політичною ситуацією в 

Україні, що визначає і визначатиме в подальшому розвиток правотворчої 

діяльності, особливо в частині змісту цієї діяльності. Це відображатиме в собі ті 

або інші політичні інтереси відповідних соціальних спільнот, результати 

політичної боротьби, політичних конфліктів та політичних компромісів.  

Тенденціями розвитку правотворчої діяльності, що відображає в собі і 

особливості розвитку співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування є посилення політичної 

боротьби як при формуванні складу суб’єктів правотворчості та боротьби при 

ухваленні тих або інших правотворчих актів [81, с. 59; 402, с. 108-109]; саме 

правотворча діяльність стане сферою, в якій розвиватимуться політичні 

конфлікти та політичні компроміси, що фіксуватимуться в актах 

правотворчості [285, с. 30]; забезпечуватиме платформу для закріплення та 

подальшої реалізації політичних рішень [283, с. 71]. В цьому аспекті цікавими є 

погляди О. В. Малька, який наголошує на тому, що суспільно-політичні реалії 

сьогодення значно розширюють сферу функціонування політики, яка вже 

охоплює собою і правову сферу. В результаті формується окремий напрям 

політичного життя суспільства – правотворчий, тобто іде мова про правотворчу 
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політику. Цей феномен є особливим політико-правовим інститутом, що 

визначається політичною ситуацією та в подальшому зумовлює розвиток і 

функціонування правової сфери за рахунок прийняття політичних рішень та 

надання їм правової форми закріплення [247, с. 145-147]. Подібну точку зору 

обґрунтовує і А. П. Мазуренко, вважаючи, що правотворча політика – є такою, 

що породжена політичною сферою життєдіяльності суспільства, що потребує 

правових механізмів для реалізації відповідних панівних політичних рішень 

[245, с. 87-89]. В результаті правотворчі акти переважно відображають 

програмні засади відповідної політичної сили, що представлена в складі 

суб’єкта правотворчості [267, с. 324]; є політично сформованими та 

відображають інтереси відповідної групи суспільства, що об’єднана єдиними 

політичними уподобаннями [246, с. 112-114]; забезпечують формування та/або 

збереження політичного компромісу в суспільстві [160, с. 5-6] тощо. На нашу 

думку, багатоаспектність уявлень про стан та перспективи розвитку 

правотворчої діяльності зумовлена складністю самої правотворчої діяльності як 

наукової категорії, поточною активізацією практики її здійснення та 

трансформацією правотворчих потреб сучасного вітчизняного суспільства.  

Широке коло наукових поглядів на проблему перспектив і тенденцій 

розвитку правотворчої діяльності засноване на ідеях панування міжнародних 

факторів розвитку України при здійсненні правотворчої діяльності, що 

супроводжується відповідними трансформаціями змісту правотворчої 

діяльності. Це відбувається шляхом її: 1) узгодження з правотворчістю 

міжнародних організацій та міжнародних об’єднань; 2) застосування для 

гармонізації вітчизняного законодавства з нормами міжнародного права та 

права Європейського Союзу; 3) заснування на положеннях концептуальних 

напрямів вдосконалення чинного законодавства України та приведення його у 

відповідність до міжнародно-правових стандартів тощо. До тенденцій розвитку 

правотворчої діяльності в цілому, котрі характеризують і співвідношення її 

різновидів, вченими відноситься посилення впливу міжнародних інстанцій 

(особливо Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй, Європейського 
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парламенту, Європейського Суду з прав людини та інших) на прийняття тих 

або інших актів правотворчості. Вказана проблематика розкривається крізь 

призму прийняття рішень в сфері економічної та бюджетної політики держави, 

що залежить від міжнародного фінансування, стану залучення іноземних 

інвестицій, рівня інтегрованості вітчизняної економіки у світові економічні 

системи [295; 296, с. 89], необхідності узгодження поточної та перспективної 

правотворчої діяльності з правотворчою діяльністю іноземних держав, 

особливо сусідніх, оскільки з ними переважно формується більш тісні 

економічні відносини, що потребують узгодження їх правового забезпечення 

[292, с. 67-69]. Також вказується і на те, що правотворча діяльність всіх рівнів в 

Україні має здійснюватись з метою гармонізації правового забезпечення 

більшості сфер життєдіяльності суспільства відповідно до правових стандартів 

Європейського Союзу, а це потребує приведення вітчизняного законодавства до 

відповідних стандартів [129, с. 172-174]. Факт посилення впливу міжнародних 

факторів на правотворчу діяльність органів і посадових осіб в Україні можливо 

уявити і на практичних прикладах ухвалення загальнодержавного бюджету та 

відповідних місцевих бюджетів. Наприклад, Державний бюджет України на 

2018 рік був прийнятий 07.12.2017 р. та заснований, в тому числі і на 

результатах домовленостей Уряду України з Міжнародним валютним фондом 

[332] та іншими міжнародними фінансовими інституціями щодо отримання 

відповідних кредитних коштів, які впливатимуть на перспективи фінансово-

економічного розвитку України, стан фінансування окремих статей видатків 

Державного бюджету України, перспективи збільшення або зменшення 

офіційного курсу національної валюти до іноземних валют тощо. На підставі 

ухваленого Державного бюджету України органами місцевого самоврядування 

було ухвалено відповідні місцеві бюджети, окремими положеннями яких були 

субвенції з Державного бюджету України щодо фінансування відповідних 

місцевих програм. Так само можливо навести приклад і з прийняттям ряду 

Законів України в сфері посилення боротьби з корупцією [144; 139], де важливу 
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роль відіграли саме міжнародні інституції, впливаючи на розробку та ухвалення 

відповідних законодавчих актів. 

Досить широко в юридичній літературі представлені погляди вчених-

правознавців, які характеризують тенденції розвитку правотворчої діяльності 

відповідно до конкретних (подекуди невідкладних) суспільних потреб. Зокрема, 

вказується на те, що правотворча діяльність все більше набуватиме 

антикризового характеру, все більше буде здійснюватись як реакція на 

суспільно-політичні чи суспільно-економічні проблеми, які виникли або існує 

реальна загроза їх виникнення [93, с. 34; 116, с. 15]. Це зумовлено 

особливостями трансформації суспільних відносин, що призводить не стільки 

до поступального розвитку тих чи інших сфер суспільних відносин, скільки до 

їх амплітудного розвитку, що значно підвищує ризик виникнення кризових 

процесів в суспільстві, на що правотворчість має адекватно та своєчасно 

реагувати [113, с. 171-172; 8, с. 113], забезпечити збереження традиційних 

суспільних цінностей, не допустити виникнення та розвиток регресивних явищ 

в соціумі [241, с. 163; 268, с. 345-347], а також можливого поглиблення 

поляризації соціальних груп [371, с. 178-179]. Такий антикризовий характер 

правотворчої діяльності матиме об’єктивний характер, оскільки сьогодні все 

більше існує ризиків виникнення кризових явищ в Україні (в економічній, 

політичній, релігійній, культурній, військовій та інших сферах), що 

потребуватиме відповідного правотворчого «реагування», з метою 

недопущення виникнення кризових явищ або їх подолання, подолання 

наслідків їх виникнення чи мінімізації їх негативного впливу на суспільство. В 

цьому плані ми можемо навести приклади правотворчої діяльності, що 

стосується прийняття правотворчих актів, пов’язаних з правовим 

забезпеченням організації та функціонування системи місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, зокрема 

Законів України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей» від 16.09.2014 р. № 1680-VII; «Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 
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України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях» від 18.01.2018 р. № 2268-VIII; «Про військово-цивільні 

адміністрації» від 03.02.2015 р. № 141-VIII [154; 155; 142] та ін.  Відповідно до 

п.п. 5-8 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» 

передбачено повноваження військо-цивільних адміністрацій, в тому числі і ті, 

що мають правотворчий характер, а саме: складати та затверджувати місцеві 

бюджети, вносити зміни до них; встановлювати ставки місцевих податків і 

зборів відповідно до Податкового кодексу України; приймати рішення щодо 

надання відповідно до законодавства пільг зі сплати місцевих податків і зборів; 

встановлювати в порядку і межах, визначених законодавством, тарифи на 

побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване 

водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових 

відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого 

постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, 

послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які 

встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги [142]. Вказане 

положення законодавчого акту є результатом антикризової націленості 

правотворчої діяльності, що розроблене і прийняте через об’єктивні обставини, 

оскільки сьогодні все більше існує ризиків виникнення кризових явищ в 

Україні, особливо в економічній, політичній, військовій та інших сферах. 

В цьому плані слід погодитись з думкою О. Ю. Калініна в тому, що 

антикризовий характер сучасної правотворчої діяльності обумовлений 

трансформаційними процесами, що відбуваються в суспільстві. Сьогодні в 

суспільстві відбувається зміна цінностей, що супроводжується ґрунтовною 

переоцінкою явищ реальності, що подекуди супроводжується і викривленим 

сприйняттям реальних потреб соціуму. І все це відображається на процесі 

правотворення, виявляється у відповідних недоліках права, намаганнях їх 

оперативного виправлення та недопущення шкідливого впливу на суспільство 

[166, с. 18]. Поряд з цим посилює негативні наслідки від недоліків практики 
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правотворчої діяльності ще й відсутність єдності в суспільстві, його 

розшарованість та розпорошеність інтересів; у суспільстві в цілому поширеним 

є конформістське сприйняття права та його вимог до членів суспільства [166, 

с. 25]. Російський вчений Е. В. Богмацера наголошує також і на такій 

характерній і для вітчизняного суспільства рисі як відсутність соціальної 

солідарності в суспільстві, його майнове та ідеологічне розшарування, що 

значно ускладнює вияв та оцінку факторів, котрі визначають творення права. 

Тому творення права відбувається в режимі «пасивності – надзвичайності», 

коли в цілому правотворча робота ведеться суто статистично, водночас 

періодично при виникненні надзвичайних ситуацій – відбувається антикризове 

прийняття правотворчих актів в режимі «постфактум» [40, с. 89-90]. 

В юридичній літературі вченими також наголошується і на таких тенденція 

розвитку правотворчої діяльності в Україні як: посилення ролі і значення 

лобізму у вітчизняному процесі правотворчої діяльності всіх рівнів [380; 384]; 

актуалізація проблем соціалізації права та його вивчення як передумови його 

творення [305, с. 248]; синхронізація та координація правотворчої діяльності 

всіх рівнів [118, с. 119]; посилення значення систематизації нормативно-

правових актів та збільшення її питомої ваги в механізмі творення права [1, 

с. 201] тощо.  

Незважаючи на наявність досить широкого, однак безсистемного, кола 

поглядів вчених на питання тенденцій розвитку правотворчої діяльності, слід 

відзначити відсутність у поглядах ідей про посилення системності та 

взаємоузгодженості правотворчої діяльності в середині України, особливо між 

органами і посадовими особами держави та місцевого самоврядування. Хоча 

необхідність посилення взаємоузгодженості правотворчої діяльності вказаних 

суб’єктів, забезпечення системності їх правотворчої діяльності є об’єктивно 

існуючою потребою, що потребує відповідного вирішення, про що ми будемо 

говорити у другій частині цього підрозділу дисертації. Однак, незважаючи на 

усвідомлення цієї необхідності вченими [209, с. 356-359; 425, с. 8-9; 450, с. 27-

28], сьогодні ми не можемо відзначити факт того, що в практичній площині ми 
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рухаємось в напрямі забезпечення взаємоузгодженості і системності 

правотворчої діяльності, особливо правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування.  

Підбиваючи підсумки проведеному аналізу поглядів вчених та враховуючи 

практику правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування в Україні, вважаємо за доцільне виокремити 

положення, що характеризуватимуть тенденції розвитку співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування: 

1) насамперед, слід відзначити тенденцію до політизації співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування, що є особливо характерним для діяльності представницьких 

суб’єктів правотворчості та тих суб’єктів, що утворюються представниками тих 

або інших політичних сил, представлених в державі та в межах відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць. Сьогодні, правотворча діяльність 

Верховної Ради України, склад якої сформовано переважно представниками 

тих або інших політичних сил, заснована на відповідних ідеологічних та 

програмних засадах вказаних політичних сил, результатах політичних 

домовленостей, компромісів, супроводжується політичними протистояннями, 

конфліктами, а подекуди і кризами. Подібна ситуація спостерігається і в 

правотворчій діяльності місцевих рад, склад яких так само формується з 

представників тих або інших політичних сил. Особливо, посилення політизації 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

спостерігається на місцевому рівні, де правотворча діяльність місцевої 

державної адміністрації, що утворена і підпорядковується вищестоящим 

суб’єктам виконавчої влади в Україні і Главі держави та правотворча діяльність 

відповідних органів і посадових осіб місцевого самоврядування визначається 

або винайденням політичного компромісу між вказаними суб’єктами, або 

посиленням політичного протистояння між ними, що призводить іноді аж до 

блокування правотворчої діяльності; 
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2) формування системи правотворчості в Україні сьогодні відбувається, з 

одного боку, під впливом загального процесу масштабного реформування 

правової сфери життєдіяльності суспільства, що включає в себе і реформування 

правотворчої сфери, а з іншого боку – визначається функціональним 

призначення правотворчої діяльності, що пов’язане з реалізацією відповідних 

реформ в інших сферах життя суспільства. Тому окремою тенденцією 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування є посилення ролі саме органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування в системі правотворчості України. Це пов’язано із 

розширенням повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

в сфері правотворчої діяльності, посиленням політичної відповідальності 

вказаних суб’єктів, в тому числі і за результатами здійснення ними 

правотворчої діяльності, розширенням кола суб’єктів місцевого 

самоврядування, що беруть участь у здійсненні правотворчої діяльності 

(наприклад, старости – ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» [151]) тощо. Вказане посилення ролі органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування в механізмі правотворчості пов’язане із загальним 

процесом проведення адміністративної реформи в Україні, що значно 

посилюється після прийняття Закону України «Про відновлення дії окремих 

положень Конституції України» від 21.02.2014 р. № 742-VII [141] та 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні» від 01.04.2014 р. № 333-р [369]. Вказані зміни пов’язані з утворенням 

нових суб’єктів місцевого самоврядування, наданням їм додаткових 

повноважень в сфері правотворчості, удосконаленням розмежування 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб державної влади на місцях та 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що відбувається в межах 

розмежування правотворчих повноважень, правового статусу актів 

правотворчості вказаних суб’єктів тощо. Це є цілком виправдано, оскільки 

відповідає загальним засадам правотворчості органів і посадових осіб місцевого 
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самоврядування, яка є значно оперативніша та спроможна більш активніше, 

швидше та результативніше впорядковувати відносини на місцевому 

самоврядному рівні, порівняно із правотворчою діяльністю місцевих органів і 

посадових осіб держави; 

3) подальша актуалізація необхідності посилення взаємодії між органами 

і посадовими особами держави та місцевого самоврядування в сфері 

правотворчої діяльності. Це пов’язано із загальною тенденцією до збільшення 

обсягу правотворчої діяльності в Україні та об’єктивними вимогами щодо 

активізації її здійснення. Сьогодні більшість сфер суспільних відносин 

розвиваються значно активніше, ніж раніше. Тому і правотворча діяльність 

потребує своєї інтенсифікації, що найбільш оптимально здійснити саме на 

самоврядному (муніципальному) рівні, оскільки органи і посадові особи 

місцевого самоврядування спроможні найбільш доцільно врахувати інтереси 

відповідної місцевої громади та прийняти найбільш доцільні і ефективні акти 

муніципальної правотворчості. Збільшення темпів та обсягу правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування 

обумовлює доцільність посилення взаємодії між ними, а отже впровадження 

більш гнучкого механізму делегування правотворчих повноважень, взаємного 

контролю в сфері правотворчості, можливості прийняття спільних 

правотворчих актів тощо; 

4) ще однією тенденцією розвитку співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування стане 

подальше розмежування сфер суспільних відносин, щодо яких 

здійснюватиметься правотворча діяльність. Якщо раніше взаємодія між 

вказаними суб’єктами здійснювалась на засадах взаємодоповнення та 

взаємоконтролю, то сьогодні ми спостерігаємо тенденцію до чіткого 

розмежування тих сфер життєдіяльності, в яких здійснюється державно-владне 

управління та самоврядне правове забезпечення. Тому в основі розмежування 

правотворчих повноважень між вказаними суб’єктами знаходиться принцип 

загальнодержавних інтересів, де правотворча діяльність здійснюватиметься 
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органами і посадовими особами держави, та місцевих інтересів, щодо яких 

правотворча діяльність здійснюватиметься органами і посадовими особами 

місцевого самоврядування. Це в свою чергу впливатиме і на системність самих 

правотворчих актів органів і посадових осіб держави та органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування.  

Враховуючи особливості тенденцій розвитку співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб, які мають об’єктивно зумовлений характер 

та підлягають врахуванню при розробці рекомендацій щодо удосконалення 

такого співвідношення та здійснення правотворчої діяльності вказаними 

суб’єктами, вважаємо за доцільне зупинитись саме на цьому. Одразу 

наголосимо, що питання удосконалення співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування на 

відміну від тенденцій розвитку такого співвідношення знаходиться в суб’єктно 

зумовленій площині, оскільки передбачає конкретні шляхи, які мають бути 

сформовані, обґрунтовані та вжиті суб’єктами правотворчості заради 

поліпшення якості самої правотворчої діяльності, в тому числі і її здійснення на 

засадах оптимального співвідношення між правотворчою діяльністю органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Насамперед, 

охарактеризуємо погляди вчених на питання удосконалення співвідношення 

правотворчої діяльності зазначених суб’єктів.  

Беручи за основу аналіз тенденцій розвитку та шляхів удосконалення 

реалізації положень правотворчої політики в Україні, вченими наголошується 

на тому, що тенденції розвитку правотворчої сфери в цілому обумовлені 

насамперед «поточним процесом реформування системи законодавства 

України, поглибленням реформ, що здійснюються в більшості сфер державно-

правового життя» [391, с. 179]. З такою думкою вченого варто погодитись, 

оскільки правотворча діяльність – це насамперед соціально зумовлений 

феномен, зміст якого визначається інтелектуальною роботою відповідних 

суб’єктів, що здійснюють формалізацію права, застосовуючи правила, прийоми, 

способи і засоби юридичної техніки. Відкидаючи техніко-юридичну сторону 
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правотворчої діяльності важливо наголосити на тому, що правотворча 

діяльність як явище соціального плану є таким, що відображатиме в собі всі 

поточні процеси трансформації суспільства, яке на сьогодні перебуває в стані 

посиленого реформування більшості сфер життєдіяльності. Тому і тенденції 

розвитку правотворчої діяльності в цілому будуть визначатись тенденціями 

розвитку суспільства. Техніко-юридична сторона правотворчої діяльності має 

більш усталений характер та в меншій мірі залежить від суспільно-політичних 

процесів, що відбуваються в соціумі, тому і акцент в питанні тенденцій 

розвитку правотворчої діяльності буде зроблено в сторону поточних 

трансформаційних процесів, що відбуваються в суспільстві. Окремо варто 

наголосити на тому, що тенденції розвитку правотворчої діяльності матимуть 

загальний характер та конкретизуватимуться і уточнюватимуться в залежності 

від суб’єктів здійснення правотворчої діяльності, в тому числі органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування, специфіки її співвідношення в 

сучасних умовах розбудови суспільства. Вказане доводиться особливістю 

предмету цієї дисертації, що пов’язаний із співвідношенням правотворчої 

діяльності вказаних суб’єктів як явища, яке постійно перебуває в стані змін, 

знаходиться під впливом різноманітних соціальних факторів, про що ми 

наголошували в підрозділі 1.2. цієї дисертаційної роботи. Виходячи із 

загальних тенденції розвитку правотворчої політики, в юридичній літературі 

наголошено на системі напрямів вдосконалення її реалізації в Україні. Їх зміст 

та характеристика будуть корисними і для нашого наукового дослідження, 

оскільки визначатимуть коло і особливості шляхів удосконалення 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування. Актуальність вироблення конкретних відповідей на 

питання співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування не викликає сумніву та підтверджується 

поточними процесами децентралізації системи управління та переходу від 

державницької моделі місцевого самоврядування до системно-структурної, де 

система місцевого самоврядування є самостійним різновидом публічної влади, 
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є незалежною від держави та самостійною у вирішенні питань місцевого 

значення. А це потребує:  

‒ удосконалення правового закріплення правотворчих повноважень 

органів і посадових осіб держави та органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування в аспекті їх розмежування; 

‒ правової регламентації принципів правотворчої діяльності в цілому, а 

також правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування; 

‒ забезпечення участі територіальних громад у правотворчій діяльності 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування та у правотворчій діяльності 

місцевих органів державної влади та їх посадових осіб; 

‒ удосконалення процесу правотворчості в частині узгодження її 

здійснення як на загальнодержавному і місцевому рівнях, так і на 

самоврядному (муніципальному); 

‒ правового визначення місця та статусу актів правотворчості органів і 

посадових осіб держави та органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

тощо. 

Існуючі наукові підходи до питання удосконалення співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в цілому представлені різноманітними поглядами вчених та 

носять однотипний характер. За невеликим виключенням їх можна звести до 

наступних напрямів, які пов’язують таке вдосконалення із: 

1) удосконаленням правового забезпечення правотворчої діяльності, тих 

інститутів (засобів, способів), котрі націлені на забезпечення якості, 

послідовності, повноти та всебічності її здійснення. До таких інститутів 

(засобів, способів) можна віднести координацію правотворчої діяльності, 

засоби поєднання засад підпорядкування та узгодження правотворчої 

діяльності тощо. Зокрема, таке удосконалення пов’язується з формуванням 

єдиного правового простору в межах території держави, що можливо 

забезпечити лише шляхом повномасштабної, взаємоузгодженої правотворчої 
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діяльності в межах всієї країни на всіх рівнях (в тому числі і на 

загальнодержавному та самоврядному (муніципальному) рівнях. – Прим. авт.) 

[270, с. 12]. Н. М. Пархоменко у власній монографічній праці на підставі 

аналізу стану правового забезпечення правотворчої діяльності в Україні 

обґрунтовує рекомендації щодо його удосконалення. Слід з ними погодитись, 

оскільки вони стосуються закріплення чітко визначених критеріїв визначення 

форм правових актів і їх змісту, конкретизації кола суспільних відносин чи 

напрямів правового регулювання, котрі відносилися б до кола відповідних 

правотворчих повноважень суб’єктів правотворчої діяльності [301, с. 314]. У 

подальшому вченою цілком слушно та обґрунтовано доводиться доцільність на 

правовому рівні закріпити правила, прийоми, способи та засоби законодавчої 

техніки [301, с. 317], на що досить часто та одностайно звертають увагу і інші 

вчені-правознавці [110, с. 299-302; 403, с. 425-426; 335, с. 84; 389, с. 177]; 

2) посиленням організаційного забезпечення здійснення правотворчої 

діяльності, що включає в себе і забезпечення співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування. 

Вказане стосується здійснення систематизації загальнодержавних та 

регіональних нормативно-правових актів, а також побудови такої моделі 

правотворчої діяльності, в якій би підготовка і прийняття правотворчих актів 

відбувалась згідно з предметом відання суб’єкта правотворчості [270, с. 12]. 

Окрім того, пропонується вжити комплекс заходів щодо посилення обліку та 

контролю в системі правотворчої діяльності, з метою забезпечення її 

взаємоузгодження та синхронності здійснення [163, с. 9]. В організаційному 

аспекті наголошує на проблемі комплексності вдосконалення практики 

здійснення нормотворчої діяльності і І. С. Кириленко. Слід погодитись з тим, 

що «удосконалення локальної нормотворчості і системи локальних 

нормативних актів має здійснюватись органічно в процесі удосконалення всієї 

нормотворчої діяльності і системи нормативних актів, оскільки одностороннє 

вдосконалення вказаних інституцій виключно на локальному рівні не надасть 

змоги досягнути відповідного позитивного результату в сфері правового 
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регулювання» [183, с. 71-72]. Окрім того, доводиться необхідність оптимізувати 

та синхронізувати процес правотворчості, що забезпечить стандартизацію 

змісту правотворчої діяльності; активізувати роботу по систематизації 

правотворчих актів; стимулювати участь у правотворчій діяльності 

громадськості, профспілок, підвищення рівня правової культури суб’єктів, 

причетних до правотворчості [300, с. 177]. В юридичній літературі також 

підкреслюється доцільність впровадження єдиної нормотворчої політики [303, 

с. 9]; або політики в правотворчій сфері [159, с. 42]; активізувати 

систематизацію та облік всіх правотворчих актів [439, с. 8]; 

3) посиленням наукового забезпечення правотворчої діяльності, в тому 

числі вироблення та обґрунтування доктринальних засад співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування. В межах цього напряму удосконалення вченими зазначається, 

що потребує продовження наукова розробка питань взаємодії різновидів 

правотворчої діяльності, з метою винайти та впровадити в практику 

правотворчості відповідні форми, методи правового регулювання, яке має 

здійснюватись на всіх рівнях правотворчої діяльності, в тому числі і 

загальнодержавному та самоврядному (муніципальному) [374, с. 34]. Також 

пропонується виробити та поширити на практику правотворчої діяльності єдині 

концептуальні підходи до розуміння змісту, процесу та мети творення права 

[300, с. 179]; 

4) здійсненням масштабного реформування існуючої системи 

правотворчої діяльності, що дісталась нам у спадок від радянської системи, в 

якій зроблено спробу поєднати державно-правовий вплив на суспільні 

відносини та самоврядні управлінські засади, що функціонують шляхом 

прийняття відповідних актів правотворчості. До таких заходів реформування 

вченими відносяться заходи нормативно-правового та методичного 

забезпечення здійснення правотворчості, посилення кадрової підготовки в 

сфері правотворчої діяльності, проведення роз’яснювально-інформаційної 

роботи щодо значення правотворчої діяльності [172, с. 165] тощо. 
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В юридичній літературі наголошується також і на проблематиці кадрового 

забезпечення правотворчої діяльності, тому удосконалення правотворчої 

діяльності необхідно починати з удосконалення її кадрового забезпечення, без 

якого будь-які зміни в правотворчій сфері перетворюватимуться на декларації 

[227, с. 12]. Так само вказується на необхідність підійти до удосконалення 

правотворчої діяльності зі сторони вжиття заходів щодо удосконалення якості 

актів правотворчості, зокрема підвищення рівня їх системності, на правовому 

рівні забезпечити розмежування всіх правотворчих актів між собою, 

регламентувати ієрархічне підпорядкування актів правотворчості, що 

забезпечить їх узгодженість між собою [459, с. 13-14]. В результаті це 

допоможе в подальшому удосконалити і практику правотворчої діяльності, 

оскільки суб’єкти правотворчості будуть прагнути побудувати систему 

правотворчих актів відповідно до зазначених засад. Таким чином і 

удосконалюватимуть свою практику правотворчої діяльності, посилюватимуть 

взаємодію в правотворчій сфері.  

В дисертаційній праці І. І. Оніщука, яка присвячена питанням 

удосконалення правотворчої діяльності, що розкриваються крізь призму 

правового моніторингу правотворчих актів, автор наголошує на тому, що 

виявлені недоліки правотворчих актів доводять доцільність удосконалення 

правотворчої діяльності. Вчений виокремлює комплекс організаційних заходів 

такого удосконалення, що цілком виправдано можна віднести і до напрямів 

удосконалення заходів забезпечення співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Вчений так і 

називає ці заходи «організаційні» та відносить до них створення спеціальних 

суб’єктів, котрі були б відповідальні за здійснення правового моніторингу та 

подальшу підготовку проектів правотворчих актів; забезпечення взаємодії 

суб’єктів і учасників правового моніторингу та суб’єктів правотворчої 

діяльності; забезпечення необхідного й достатнього організаційного супроводу 

діяльності суб’єктів і учасників правового моніторингу та правотворчої 

діяльності [293, с. 417]. 
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О. В. Букреєва серед шляхів підвищення якості актів правотворчості, до 

яких відносить підвищення рівня систематизації актів правотворчості, їх 

техніко-юридичної будови та обов’язкове закріплення механізму реалізації їх 

положень, відносить і ті напрями, які опосередковано стосуються і предмету 

цього дисертаційного дослідження. Вчена наголошує на тому, що необхідно 

виробити систему заходів щодо недопущення помилок при співвідношенні 

загальнодержавних та місцевих правових засобів впливу на суспільні 

відносини. Це має бути здійснено шляхом чіткого правового закріплення 

правового статусу правотворчої діяльності загальнодержавного та місцевого 

рівня (в тому числі і самоврядного (муніципального). – Прим. авт.). Вчена 

пропонує здійснити це на засадах ієрархічного підпорядкування, хоча, на нашу 

думку, така пропозиція є дискусійною в світлі існуючої наукової проблеми 

співвідношення діяльності суб’єктів державної влади на місцях та суб’єктів 

місцевого самоврядування, її розмежування та дотримання принципів 

самостійності і невтручання у їх діяльність [49, с.15]. Тому справедливим є 

висновок вченої, що такі пропозиції та їх реалізація мають бути засновані на 

відповідних наукових дослідженнях [49, с. 16]. Цікавими є пропозиції 

російського вченого Т. С. Іскужина, який, досліджуючи питання локальної 

нормотворчості, виходить із загальної проблематики правотворчої діяльності, 

наголошуючи на необхідності її взаємоузгодження. І таке взаємоузгодження 

має бути засноване на засадах процесуальності правотворчої діяльності. 

Відповідно пропонується уніфікувати правотворчий процес, в межах якого 

здійснювати правотворчу діяльність синхронно, як на загальнодержавному 

рівні (в порядку ієрархічного підпорядкування), так і на самоврядному 

(муніципальному) рівні (в порядку горизонтальної координації правотворчої 

діяльності) [163, с. 5-6]. 

Враховуючи наявність широкого спектру наукових поглядів на питання 

удосконалення правотворчої діяльності в цілому та її співвідношення між 

окремими різновидами такої діяльності, слід наголосити, що ми відзначили 

найбільш поширені. Варто звернути увагу на хаотичність та неузгодженість 
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вказаних пропозицій вчених, досить часто вони мають одиничний характер, 

обґрунтовані вченими в межах іншої проблематики, яка ними вивчається. У 

такій ситуації важливо не лише сформувати та науково обґрунтувати коло 

шляхів удосконалення співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування, але і узагальнити їх в 

межах відповідних напрямів, що носитиме концептуальний характер, 

забезпечить комплексність удосконалення правотворчої діяльності державного 

(загального і місцевого) та муніципального рівнів. В якості таких напрямів 

удосконалення співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування можливо виокремити наступні:  

1. Ідеолого-концептуальний напрям, що включає в себе коло шляхів 

удосконалення співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування, змістом яких є формування єдиних 

суспільно-політичних та правових засад (системи поглядів, ідей, переконань, 

цінностей та установок) співвідношення правотворчої діяльності вказаних 

суб’єктів, які дозволяють розробити науково обґрунтовану стратегію взаємодії 

вказаних суб’єктів в сфері правотворчої діяльності на засадах поєднання 

державно владних та муніципальних потреб й інтересів, визначення мети та 

завдань їх правотворчої діяльності, єдиного механізму її здійснення та 

досягнення суспільно корисного правового результату. Вказаний напрям 

удосконалення співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування включає в себе наступні шляхи: 

а) розробити та обґрунтувати на науковому рівні принципи 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування, та в подальшому закріпити їх у правовому полі. До 

таких принципів слід віднести: а) соціальну обумовленість співвідношення 

правотворчої діяльності вказаних суб’єктів; б) законність та компетентність 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування; в) взаємодоповненість правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування; г) синхроність та 
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повноту здійснення правотворчої діяльності органами і посадовими особами 

держави та місцевого самоврядування; д) плановість та прогнозованість 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування;  

б) здійснювати розробку та затвердження як на державному (загальному та 

місцевому), так і на муніципальному рівнях концепцій правотворчої політики, 

яка мала б бути взаємоузгодженою та регламентувати засади взаємодії 

суб’єктів правотворчості, напрями здійснення правотворчої діяльності, 

проведення взаємного моніторингу та контролю правотворчої діяльності та 

правотворчих актів вказаних суб’єктів; 

в) посилити наукові дослідження проблем співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, 

особливо в частині:  

‒ активізації юридичних наукових досліджень проблем правотворчої 

діяльності та співвідношення її різновидів. Сьогодні ми маємо усвідомити 

необхідність вироблення нових концептуальних підходів до характеристики 

правотворчої діяльності в цілому з точки зору її багатоаспектності, 

багатофункціональності та реформаційного потенціалу, що націлений на 

здійснення відповідних якісних змін у різноманітних сферах життєдіяльності 

суспільства. Такі наукові дослідження мають стимулюватись відповідним 

грантовим забезпеченням від урядових та неурядових організацій, включенням 

вказаної тематики до складу пріоритетних напрямів наукових юридичних 

досліджень, що затверджуються на рівнів органів державної влади та установ 

Національної академії наук України, затвердженням органами управління 

закладів вищої освіти України та наукових установ відповідних науково-

дослідних тем та їх подальшою державною реєстрацією, заохоченням 

студентів, аспірантів та докторантів до підготовки наукових праць з відповідної 

тематики; 

‒ концептуалізації наукових досліджень правотворчої діяльності, 

питань співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 
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держави та місцевого самоврядування, що має бути націлене на зміну 

сприйняття правотворчої діяльності в напрямку її багатоаспектного розуміння. 

Це дозволить охарактеризувати її з точки зору різновиду юридично значимої 

діяльності, засобу підготовки та прийняття правотворчих актів; складного 

системного явища, що поділяється на взаємодіючі різновиди; умови 

забезпечення якості правового регулювання суспільних відносин; об’єкту 

порівняльно-правових досліджень тощо. В результаті можливо подолати 

епізодичність та розпорошеність наукових досліджень правотворчої діяльності, 

забезпечити формування, наукове обґрунтування концептуального вчення про 

правотворчу діяльність, окремим напрямом якого будуть питання її 

системності, співвідношення її різновидів, в тому числі і правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування; 

‒ розвитку міждисциплінарності наукових досліджень співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування, змістом чого є посилення вивчення  теоретико-правових 

аспектів співвідношення правотворчої діяльності вказаних суб’єктів, 

результати якого становитимуть основу подальших галузевих досліджень 

співвідношення правотворчої діяльності як конституційно-правової, 

адміністративно-правової, муніципально-правової проблематики, а також 

закладатимуть основу для вивчення питань співвідношення правотворчої 

діяльності і спеціально юридичними науками як особливого різновиду 

юридичної практики. Окрім того, окремі аспекти співвідношення правотворчої 

діяльності вказаних суб’єктів становитимуть наукознавчий потенціал для 

вивчення їх іншими суспільними науками, зокрема політологією як особливого 

різновиду політичної діяльності відповідних політичних груп, що формують 

склад суб’єкта правотворчості, а також соціології – як сфери прояву 

різноманітних факторів суспільного життя, що визначає подальший вплив на ту 

чи іншу сферу життєдіяльності суспільства; 
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‒ розширення проблематики співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, як 

наукознавчого феномену, що в перспективі потребуватиме їх вивчення в 

контексті проблем розбудови правової держави та громадянського суспільства, 

адаптації правотворчої діяльності до міжнародних стандартів, особливо до 

стандартів Європейського Союзу, вивчення особливостей політичної складової 

правотворчої діяльності як передумови співвідношення правотворчої діяльності 

вказаних суб’єктів тощо. 

2. Нормативно-організаційний напрям, що включає в себе комплекс 

шляхів удосконалення правового забезпечення співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, а 

також комплекс засобів та способів, які посилюють організацію правотворчої 

діяльності вказаних суб’єктів. Слід відзначити той факт, що сьогодні в Україні 

правове забезпечення співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування здійснюється епізодично 

та переважно представлене в межах окремих положень законодавчих і 

підзаконних нормативно-правових актів (про які ми вже зазначали у 

попередньому підрозділі дисертаційної роботи), відображаючи особливості 

організації взаємодії вказаних суб’єктів в цілому між собою. Тобто, 

співвідношення правотворчої діяльності вказаних суб’єктів переважно 

забезпечується правом на загальному рівні в межах правового регулювання 

взаємодії вказаних суб’єктів в цілому, не конкретизуючи правове забезпечення 

саме в сфері правотворчості. Окрім того, ще одним недоліком правового 

забезпечення є те, що співвідношення правотворчої діяльності окремо 

представлене в підзаконних актах органів державної влади на місцях та у 

рішеннях органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що в результаті 

призвело до регламентації лише обмеженого кола питань організації взаємодії 

вказаних суб’єктів в сфері правотворчої діяльності. Зокрема в частині обміну 

інформацією, яка стосується правотворчої діяльності, проведення спільних 

нарад та зустрічей, здійснення інших заходів, спрямованих на узгодження 
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управлінських та самоврядних функцій, в тому числі і щодо здійснення 

правотворчої діяльності вказаними суб’єктами. Окрім того, в правовому плані 

залишається невизначеним статус актів правотворчості органів і посадових осіб 

держави та актів правотворчості органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування, особливо в частині їх співвідношення, юридичної сили, 

механізму реалізації їх положень тощо. Основною причиною такої ситуації є 

відсутність в Україні Закону України «Про нормативно-правові акти», котрий 

мав би закріпити ці питання у своєму змісті. У змісті зареєстрованих у верховні 

Раді України проектів вказаного Закону України [242; 243; 244; 245; 246; 247] 

також відсутні положення, які б детально регламентували вказане питання. На 

нашу думку, це підлягає врахуванню під час доопрацювання змісту вказаних 

проектів. 

Удосконалення правового та організаційного забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування потребує синхронного здійснення. Вдосконалювати окремо 

правове забезпечення та організаційне, на нашу думку, є не правильним, 

оскільки не можливо буде створити ефективно функціонуючий механізм 

здійснення правотворчої діяльності вказаними суб’єктами. Враховуючи 

проведений нами аналіз правового та організаційного забезпечення 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування в Україні, виокремлені нами недоліки, вважаємо за 

доцільне наголосити на шляхах його удосконалення: 

а) удосконалення правового забезпечення співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування. 

Сьогодні в Україні зберігається практика правового забезпечення правотворчої 

діяльності, в тому числі і питань співвідношення її різновидів, яка була 

поширена ще в Радянському Союзі, де доктринально правотворча діяльність 

визнавалась інструментом, допоміжним засобом для суб’єктів в межах 

реалізації ними інших функцій, не пов’язаних із правотворчістю. Тому і 

сьогодні в положеннях чинних законодавчих актів України здійснення 
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правотворчої діяльності за органами і посадовими особами держави та 

місцевого самоврядування закріплено або лише в якості елементу їх правового 

статусу, де вказані суб’єкти приймають правотворчі акти на виконання 

положень нормативно-правових актів чи з метою реалізації власних 

повноважень (наприклад, відповідно до ч. 1, 2 ст. 6 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації» на виконання  Конституції України, законів 

України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до 

закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і делегованих 

повноважень, голова місцевої державної адміністрації в межах своїх 

повноважень видає розпорядження, а керівники структурних підрозділів – 

накази. Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в 

межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання на відповідній території 

всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими 

особами та громадянами [152]), або в якості одного з його повноважень, де 

відповідні суб’єкти приймають правотворчі акти (наприклад, ч. 1 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» досить лаконічно та загально 

встановлює правомочність рад: в межах своїх повноважень приймати 

нормативні та інші акти у формі рішень [151]). Інші питання правотворчої 

діяльності майже не врегульовані на правовому рівні. Це супроводжується ще й 

тим, що сьогодні неоднозначними є відповіді на питання щодо кола і змісту 

повноважень суб’єктів правотворчості, а також потребують відповідного 

правового закріплення питання юридичної відповідальності суб’єктів 

правотворчості за якість правотворчої діяльності та актів правотворчості, в 

тому числі узгодженість правотворчої діяльності між суб’єктами державної 

влади та органами і посадовими особами місцевого самоврядування, стан 

координації правотворчої діяльності, повнота та непротирічність положень 

актів правотворчості вказаних суб’єктів тощо. Сьогодні, правове забезпечення 

правотворчої діяльності, в тому числі і в аспекті співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, 
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потребує змін. Необхідно відійти від розуміння правотворчої діяльності як 

допоміжного інструменту при здійсненні інших функцій, до визнання її в якості 

самостійної функції відповідного суб’єкта правотворчості, що потребує 

комплексного правового забезпечення, які ми визначаємо в межах п’яти 

складових:  

 чітка регламентація кола суб’єктів правотворчості, в тому числі і 

органів та посадових осіб держави, а також органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування. Нам необхідно відійти від існуючої практики закріплювати 

правотворчі повноваження виключно в порядку надання засобів реалізації 

суб’єктами інших повноважень. В результаті система законодавства матиме 

хаотичний характер, ставиться під загрозу його системність та збалансованість 

його положень. Коло суб’єктів правотворчості має складатись як з органів і 

посадових осіб держави, так і з органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування, що забезпечить паритетність участі суб’єктів держави, та 

суб’єктів, які є інституціями громадянського суспільства та забезпечують 

реалізацію його інтересів; 

 правове визначення меж здійснення правотворчої діяльності органами 

та посадовими особами держави та органами і посадовими особами місцевого 

самоврядування. Це має бути здійснено шляхом правового закріплення чіткого 

кола суспільних відносин, щодо яких суб’єкт здійснює правотворчу діяльність, 

приймає правотворчі акти, положення яких націлені на регулювання вказаних 

відносин. Правове закріплення меж здійснення правотворчої діяльності 

органами і посадовими особами держави та місцевого самоврядування має бути 

здійснено на засадах поєднання правотворчих повноважень вказаних суб’єктів, 

недопущення їх дублювання або прогалин; 

 закріплення правового статусу цих суб’єктів як суб’єктів 

правотворчості, змістом якого є чітке коло прав і обов’язків в сфері здійснення 

правотворчої діяльності як самостійно, так і у взаємодії між собою, визначення 

юридичної відповідальності, до якої можуть притягуватись суб’єкти за 

невиконання чи неналежне виконання обов’язків в сфері творення права; 
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 посилення правового забезпечення процесу здійснення правотворчої 

діяльності, що потребує чіткого визначення стадій правотворчості, засобів 

забезпечення їх дотримання, можливості скасування правотворчих актів у 

випадку порушення процесу їх прийняття, визначити механізми взаємодії 

суб’єктів державної влади та органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування на кожній стадії правотворчості, уніфікація процесу 

правотворчої діяльності суб’єктів місцевої та самоврядної (муніципальної) 

правотворчості тощо; 

 законодавчо визначити місце правотворчих актів в системі 

законодавства, умови їх співвідношення між собою, особливості їх дії в часі, 

просторі та за колом осіб шляхом прийняття відповідного законодавчого акту; 

б) удосконалення організаційного забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування, можливо охарактеризувати як коло заходів, які необхідно 

розробити та впровадити в практику правотворчої діяльності, які забезпечать 

взаємоузгодженість здійснення правотворчої діяльності вказаними суб’єктами, 

професійність, результативність та якість. Серед шляхів удосконалення 

організаційного забезпечення співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування слід назвати наступні: 

 визначити стандарти здійснення правотворчої діяльності органами та 

посадовими особами державної влади на місцях та органами і посадовими 

особами місцевого самоврядування, що мають включати в себе уніфіковані 

вимоги щодо організації правотворчої діяльності, процесу її здійснення, 

координації та планування тощо. Правовий статус вказаних стандартів варто 

закріпити в положеннях Закону України «Про нормативно-правові акти», а 

також прийняти підзаконні нормативно-правові акти з метою їх конкретизації, а 

саме: затвердити Постановою Кабінету Міністрів України Порядок здійснення 

правотворчої діяльності місцевими державними адміністраціями, їх посадовими 

особами та суб’єктами місцевого самоврядування», а також доручити 

Міністерству юстиції України розробити та затвердити методологію здійснення 
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правотворчої діяльності суб’єктами місцевої та самоврядної (муніципальної) 

правотворчості;  

 забезпечити на базі вітчизняних закладів вищої освіти та наукових 

установ підготовку і перепідготовку фахівців, які в подальшому будуть 

здійснювати розробку проектів правотворчих актів, їх опрацювання, реєстрацію 

та опублікування прийнятих правотворчих актів, готувати та приймати плани 

правотворчої діяльності, здійснювати контроль за їх виконанням, вживати 

заходів для забезпечення координації правотворчої діяльності з іншими 

суб’єктами правотворчості тощо. Впровадити відповідні навчальні дисципліни 

на юридичних факультетах закладів вищої освіти або в профільних юридичних 

закладах вищої освіти для підготовки фахівців за ОКР «Бакалавр» (наприклад, 

«Теорія та практика правотворчості»; «Муніципальна правотворчість») та для 

підготовки фахівців за ОКР «Магістр» (наприклад, «Проблеми державної та 

муніципальної правотворчості»). Тобто мова іде про посилення кадрового 

забезпечення правотворчості в цілому, що сприятиме посиленню взаємодії 

суб’єктів правотворчості місцевого та самоврядного (муніципального) рівнів; 

 утворити на базі Міністерства юстиції України та територіальних 

управлінь юстиції інформаційно-координаційний підрозділ, який уповноважити 

проводити моніторинг правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, надавати організаційне та методичне 

забезпечення здійснення вказаними суб’єктами правотворчої діяльності, 

координувати суб’єктів правотворчості в питаннях підготовки проектів 

правотворчих актів, їх обговорення, прийняття та оприлюднення; 

 впровадити в правотворчу діяльність умову обов’язкового проведення 

правової експертизи проектів правотворчих актів, покласти на територіальні 

підрозділи Міністерства юстиції України обов’язок проводити правові 

експертизи вказаних документів, висновки яких матимуть дорадчий характер; 

 провести узагальнення правотворчої практики органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування, виявити типові помилки, що 

допускаються суб’єктами правотворчості, їх узагальнити, визначити причини і 
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наслідки їх допущення, на підставі чого розробити рекомендації щодо 

недопущення правотворчих помилок в роботі органів і посадових осіб держави 

та місцевого самоврядування. 

3. Техніко-методологічний напрям, що включає в себе комплекс шляхів 

удосконалення техніко-юридичних та методологічних засобів  забезпечення 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування. Враховуючи проведений нами аналіз практики 

забезпечення співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування в Україні, виокремлені нами недоліки, 

вважаємо за доцільне зазначити про конкретні шляхи його удосконалення в 

частині техніко-методологічного забезпечення правотворчої діяльності: 

‒ важливо активізувати та посилити роботу із систематизації 

правотворчих актів, особливо місцевого та самоврядного (муніципального) 

рівня, що забезпечить їх ревізію, підготовку цілісного внутрішньо узгодженого 

документу, скасування тих норм права, що є застарілими, суперечливими, 

неналежної якості тощо; 

‒ доцільно доручити Міністерству юстиції України підготувати та 

затвердити єдину Інструкцію про порядок розробки і прийняття місцевих 

правотворчих актів та правотворчих актів органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування, а також затвердити методичні рекомендації юридико-

технічної підготовки проектів правотворчих актів; 

‒ посилити технологію взаємодії органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування в сфері правотворчої діяльності;  

‒ доцільно поширити практику використання комп’ютерних мережевих 

технологій в сфері правотворчості, що створить умови для часткової 

автоматизації правотворчості, сприятиме оперативному обміну правотворчої 

інформації;  

‒ посилити наповнення офіційних Інтернет-сайтів органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування інформаційним матеріалом про 

зміст їх правотворчої діяльності, що сприятиме розробці проектів правотворчих 
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актів, їх активнішому обговоренню представниками громадськості, внесення 

відповідних змін і пропозицій тощо; 

‒ посилити дисципліну здійснення правотворчої діяльності відповідно 

до закріплених повноважень, визначеної процедури, регламентованих правил, 

прийомів, способів і засобів юридичної техніки; 

 

 

Висновки до Розділу 3. 

 

1. Наукове розуміння сучасних проблем правотворчої діяльності є 

неусталеним, непослідовним та епізодичним. Наукові підходи, які стосуються 

сучасних проблем правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування і Україні, узагальнено в межах наступних напрямів 

дослідження: а) ті, що розкривають проблеми правового забезпечення 

співвідношення їх правотворчої діяльності; б) ті, що вивчають проблеми 

організаційного забезпечення співвідношення їх правотворчої діяльності; в) ті, 

що досліджують проблеми наукового забезпечення співвідношення їх 

правотворчої діяльності. 

2. Складовими сучасних проблем співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

Україні є: по-перше, недоліки правового забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності вказаних суб’єктів; по-друге, проблеми 

організаційного забезпечення здійснення правотворчої діяльності вказаними 

суб’єктами в аспекті їх співвідношення; по-третє, проблеми наукового 

забезпечення правотворчої діяльності в цілому та співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, 

зокрема. 

3. Правове забезпечення співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні 

розкрито в межах міжнародного та національного рівнів. 
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4. Узагальнено недоліки сучасного стану правового забезпечення 

співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

місцевого самоврядування: 1) недоліки правового закріплення співвідношення 

правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування; 2) недоліки правового забезпечення процесу здійснення 

правотворчої діяльності органами і посадовими особами держави та місцевого 

самоврядування та їх взаємодії; 3) недоліки правового визначення статусу актів 

правотворчості та їх співвідношення між собою. 

5. Охарактеризовано причини та зміст недоліків організаційного 

забезпечення співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, які залежать від підходу до організації 

здійснення правотворчої діяльності вказаними суб’єктами (субординаційний, 

координаційний та ре ординаційний підходи).  

6. Недоліками наукового забезпечення співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування є: 

1) відсутність однозначності в науковому розумінні поняття «правотворча 

діяльність», що призводить до неоднозначного розуміння її прояву на рівні 

функціонування органів і посадових осіб держави та органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування; 2) доктринальна невизначеність правотворчих 

повноважень суб’єктів які визначають або як коло правомочностей суб’єктів 

правотворчості, або як елемент їх статусу, або як засіб забезпечення реалізації 

ними своїх функцій, або як елемент функціонування відповідних суб’єктів 

тощо; 3) невизначеність процесуальних засад здійснення правотворчої 

діяльності, що призводить в свою чергу і до дискусій в питанні співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в процесі її здійснення тощо. 

7. Тенденціями розвитку співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні є: 

1) політизація співвідношення правотворчої діяльності вказаних суб’єктів; 

2) посилення ролі органів і посадових осіб місцевого самоврядування в системі 
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правотворчості України; 3) подальша актуалізація необхідності посилення 

взаємодії між органами і посадовими особами держави та місцевого 

самоврядування в сфері правотворчої діяльності; 4) подальше розмежування 

сфер суспільних відносин, щодо яких здійснюватиметься правотворча 

діяльність. 

8. Подальша децентралізація системи управління в Україні, перехід від 

державницької моделі місцевого самоврядування до системно-структурної 

моделі, де система місцевого самоврядування є самостійним різновидом 

публічної влади, незалежним від держави та самостійним у вирішенні питань 

місцевого значення, потребує: 1) удосконалення правового закріплення 

правотворчих повноважень органів і посадових осіб держави та органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування в аспекті їх розмежування; 

2) правової регламентації принципів правотворчої діяльності та принципів 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування; 3) забезпечення участі територіальних громад у правотворчій 

діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування та у правотворчій 

діяльності місцевих органів державної влади та їх посадових осіб тощо. 

9. Обґрунтовано напрями удосконалення співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

Україні (ідеолого-концептуальний, нормативно-організаційний, техніко-

методологічний). 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами проведеного наукового дослідження теоретико-правових 

аспектів співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, в якій вони розкриті з точки зору історії 

розвитку уявлень про правотворчу діяльність і перспектив її наукового 

пізнання, методологічних основ наукового дослідження співвідношення 

правотворчої діяльності вказаних суб’єктів, поняття та ознак правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, 

взаємозв’язку їх правотворчих повноважень, процесуальних аспектів 

здійснення правотворчої діяльності, сучасних проблем її здійснення в Україні, 

тенденцій розвитку та шляхів вдосконалення. У дисертації міститься 

теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у 

встановленні співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, визначенні проблем її здійснення в 

Україні, тенденцій розвитку та шляхів вдосконалення. Враховуючи 

вищезазначене, на нашу думку, логічним завершенням цієї наукової роботи 

стане теоретичне узагальнення її результатів, що відображатимуть вирішення 

поставлених наукових завдань. Основними науковими і практичними 

результатами роботи, досягнутими в процесі дисертаційного дослідження, є 

наступні. 

1. Історія розвитку уявлень про правотворчу діяльність періодизована в 

межах наступних етапів: 1) панування світоглядного розуміння правотворчої 

діяльності (ХІ ст. до н.е. – кін. ХVIII ст.), що пов’язаний з вивченням 

правотворчої діяльності переважно крізь призму інших явищ соціальної 

дійсності (справедливості, закону, влади, примусу, державної діяльності тощо), 

результати якого засновані на загальних (світоглядних) методологічних засадах 

пізнання, що формують підґрунтя для подальшого здійснення конкретно 

наукових досліджень правотворчої діяльності; погляди філософів на питання 

творення права мають наступницький характер, акумулюють в собі найбільш 
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раціональні уявлення про творення права, що закладає основу для подальшого 

виокремлення та розвитку концепції правотворчості, супроводжується появою 

та обґрунтуванням перших уявлень про право крізь призму його розуміння як 

природного явища, що є елементом природи людини, відображає людські 

потреби та інтереси, слугує засобом правової індивідуалізації людини, та як 

позитивного явища, що є похідним, набуває документального виразу та слугує 

засобом закріплення інтересів суб’єктів суспільства та держави; 2) панування 

юридичного розуміння правотворчої діяльності (поч. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.), 

протягом якого правотворча діяльність стає самостійним предметом наукового 

пізнання, отримує самостійне категоріальне значення та позначає особливу 

сферу життєдіяльності суспільства, де формується право, формалізується його 

зміст та забезпечується в подальшому реалізація його положень; 3) панування 

багатоаспектного розуміння правотворчої діяльності (сер. ХХ ст. – триває 

донині), в межах якого правотворча діяльність вивчається як складна категорія, 

що розкриває її як явище процесуального, функціонального, праксеологічного, 

суб’єктного плану, що засновується на застосуванні методології юридичної 

науки світоглядного, загальнонаукового та спеціально-наукового рівнів. 

2. Методологічну основу наукового дослідження теоретико-правових 

аспектів співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування становить комплекс: 1) принципів 

наукового пізнання як вихідних пізнавальних положень, на яких має бути 

заснована науково-дослідна робота, визначаючи відповідність результатів 

дослідження вимогам науковості; 2) методологічних підходів, що відображають 

науково-дослідну стратегію та націлені на дослідження теоретико-правових 

аспектів співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування крізь призму відповідних підходів до 

розуміння права; 3) світоглядних (філософських), загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів наукового дослідження, що являють собою 

засоби, прийоми і способи вивчення окремих аспектів співвідношення 
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правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування. 

3. Узагальнено доктринальне розуміння правотворчої діяльності в 

межах: моністичного підходу, відповідно до якого в основу розуміння 

правотворчої діяльності закладено ідею її здійснення одним конкретним 

суб’єктом або групою суб’єктів, котрі за своїм статусом мають або державно-

владний характер, а отже забезпечують правове закріплення переважно 

інтересів публічного характеру, або громадський (недержавний) характер, 

забезпечуючи втілення в нормах права переважно тих інтересів, які 

відповідають або більшості певного суспільства або конкретному об’єднанню 

громадян, інтереси якого вони представляють; дуалістичного підходу, згідно з 

яким правотворча діяльність здійснюється державою та недержавними 

суб’єктами на засадах взаємодоповнення та взаємодії, реалізуючи збалансовані 

інтереси держави та суспільства; плюралістичного підходу, що визначає 

правотворчу діяльність як таку, що здійснюється максимально широким колом 

суб’єктів, які наділені правотворчими повноваженнями та/або здійснюють 

суттєвий вплив на правотворчу діяльність в силу свого правового статусу або 

зайняття активної громадянської позиції. Спільними ознаками правотворчої 

діяльності органів та посадових осіб держави та правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування є наступні: мають правовий 

характер; здійснюються на постійній основі уповноваженими суб’єктами; 

змістом є розробка, обговорення та прийняття актів правотворчості, введення їх 

в дію; результатом є акт правотворчості; націлені на забезпечення 

впорядкування суспільних відносин, надання їм ознак збалансованості, 

врахування інтересів і потреб державного та самоврядного, загальнодержавного 

та регіонально-місцевого характеру; мають професійний характер здійснення; 

здійснюються в чітко встановленому процесуальному порядку, на основі 

принципу розподілу повноважень між суб’єктами державної влади та місцевого 

самоврядування, які взаємодіють в процесі здійснення правотворчих 

повноважень; визнаються конституційно та гарантуються державою. 
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Відмінність правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

полягає в: природі правотворчої діяльності; формах її здійснення; значенні 

правотворчої діяльності; межах її здійснення; результатах здійснення; 

особливостях дії норм права, закріплених в актах правотворчості; порядку 

прийняття актів правотворчості. 

4. Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави – це 

різновид офіційної діяльності уповноважених суб’єктів державної влади, 

змістом якої є розробка, обговорення, прийняття та введення в дію ієрархічно 

підпорядкованих між собою актів правотворчості, що обумовлена інтересами і 

потребами політико-організаційного плану, котрі мають загальний характер, 

відображають сутність та зміст діяльності держави, здійснюється як 

колегіально, так і одноособово, на національному та міжнародному рівнях. 

Правотворча діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

являє собою різновид офіційної діяльності уповноважених суб’єктів місцевого 

самоврядування, змістом якої є розробка, обговорення, прийняття та введення в 

дію системи взаємопов’язаних між собою актів правотворчості, що обумовлена 

інтересами і потребами громади або декількох громад певної адміністративно-

територіальної одиниці та здійснюється на регіональному або місцевому рівнях. 

5. Визначено та охарактеризовано взаємозв’язок правотворчих 

повноважень органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

залежності від: 1) співвідношення ролі держави та громадянського суспільства 

в правотворчості (державно орієнтований, муніципально орієнтований та 

змішаний характер); 2) стану підпорядкованості органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування (субординаційний та координаційний 

характер); 3) строку реалізації правотворчих повноважень органами і 

посадовими особами держави та місцевого самоврядування (постійнодіючий 

та тимчасовий характер); 4) території реалізації правотворчих повноважень 

органів і посадових держави та місцевого самоврядування (загальнодержавний 

та регіональний (місцевий) характер); 5) змісту участі органів і посадових осіб 
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держави та місцевого самоврядування у прийнятті актів правотворчості 

(автономний (одноосібний), делегований та спільний (взаємоузгоджений) 

характер); 6) сфери реалізації правотворчих повноважень органами і 

посадовими особами держави та місцевого самоврядування (політичний, 

економічний та соціальний характер). 

6. З’ясовано спільні та відмінні ознаки процесу правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Спільними 

ознаками є те, що природою її здійснення є процесуальність розумової 

діяльності людини, вона реалізується в межах правотворчих правовідносин, 

відображає приналежність правотворчої діяльності до юридичної практичної 

діяльності, має правовий характер, відображає націленість правотворчої 

діяльності на зміну правового регулювання, періодизується на взаємопов’язані, 

послідовні етапи і стадії). Відмінними ознаками є те, що: процес правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави переважно закріплений нормами 

чинного законодавства конституційного, законодавчого та підзаконного рівня, 

заснований на положеннях правотворчої політики держави, здійснюється 

виключно на професійній основі, має чіткий поділ на етапи та стадії, що 

закріплено законодавчо, а їх скорочення можливе лише у виключних випадках, 

порушення процесу правотворчої діяльності є підставою для звернення в 

установленому порядку до судових органів з вимогою про визнання акту таким, 

що прийнятий з порушенням офіційно встановленого процесу правотворчості, 

та скасування цього акту на вказаній підставі; водночас, процес правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування переважно 

закріплений нормами відповідних актів місцевого самоврядування, заснований 

на потребах місцевого значення як об’єктивної необхідності здійснення 

муніципальної правотворчої діяльності, не обов’язково має професійний 

характер; етапи та стадії не обов’язково є чітковизначеними, порушення 

процесу правотворчої діяльності є підставою для звернення в установленому 

порядку до судових органів лише у випадку, коли дія цього акту або його 

положень призвело чи може призвести до порушення прав і свобод людини. 
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7. Розкрито особливості правового забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого 

самоврядування в Україні в межах двох рівнів: міжнародний рівень, що 

представлений положеннями міжнародних правових документів, які 

закріплюють загальні засади функціонування органів і посадових осіб держави; 

національний (внутрішньодержавний) рівень, що включає в себе положення 

законодавчих та підзаконних актів України, котрі регламентують здійснення 

органами і посадовими особами держави та місцевого самоврядування 

правотворчої діяльності, що не виходить за межі держави та який поділяється 

на наступні підрівні: конституційний, що представлений положеннями 

Конституції України та конституційних законів, що закріплюють вихідні засади 

здійснення правотворчої діяльності вказаними суб’єктами, а самі положення 

потребують в подальшому своєї конкретизації на законодавчому рівні; 

законодавчий, що заснований на положеннях законодавчих актів поточного, 

кодифікаційного та надзвичайного характеру, які прийняті у відповідності до 

положень Конституції України та регламентують відносини в сфері взаємодії 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в процесі 

здійснення правотворчої діяльності; підзаконний, що представлений 

положеннями підзаконних нормативно-правових актів, які у відповідності до 

положень законодавчих актів деталізують правове забезпечення правотворчої 

діяльності зазначених суб’єктів.  

8. Складовими сучасних проблем співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

Україні є: по-перше, недоліки правового забезпечення співвідношення 

правотворчої діяльності вказаних суб’єктів; по-друге, недоліки організаційного 

забезпечення здійснення правотворчої діяльності вказаними суб’єктами в 

аспекті їх співвідношення; по-третє, недоліки наукового забезпечення 

правотворчої діяльності в цілому та співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування, зокрема. 
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9. Тенденціями розвитку співвідношення правотворчої діяльності 

органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в Україні є: 

1) політизація співвідношення правотворчої діяльності, що є особливо 

характерним для діяльності представницьких суб’єктів правотворчості та тих 

суб’єктів, що утворюються представниками політичних сил, представлених в 

державі та в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць; 

2) посилення ролі органів і посадових осіб місцевого самоврядування в системі 

правотворчості України, що пов’язано із розширенням повноважень органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування в сфері правотворчої діяльності, 

посиленням політичної відповідальності вказаних суб’єктів, в тому числі і за 

результатами здійснення ними правотворчої діяльності, розширенням кола 

суб’єктів місцевого самоврядування, що беруть участь у здійсненні 

правотворчої діяльності; 3) подальша актуалізація необхідності посилення 

взаємодії між органами і посадовими особами держави та місцевого 

самоврядування в сфері правотворчої діяльності, що пов’язано із загальною 

тенденцією до збільшення обсягу правотворчої діяльності в Україні та 

об’єктивними вимогами щодо активізації її здійснення; 4) подальше 

розмежування сфер суспільних відносин, щодо яких здійснюватиметься 

правотворча діяльність, оскільки, якщо раніше взаємодія між вказаними 

суб’єктами здійснювалась на засадах взаємодоповнення та взаємоконтролю, то 

сьогодні ми спостерігаємо тенденцію та чіткого розмежування тих сфер 

життєдіяльності, в яких здійснюється державно-владне управління та 

самоврядне правове забезпечення. 

10. Обґрунтовано напрями удосконалення співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування в 

Україні: 1) ідеолого-концептуальний, що включає в себе коло шляхів 

удосконалення співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових 

осіб держави та місцевого самоврядування, змістом яких є формування єдиних 

суспільно-політичних та правових засад співвідношення правотворчої 

діяльності вказаних суб’єктів: а) розробити та обґрунтувати на науковому рівні 
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принципи співвідношення правотворчої діяльності та в подальшому закріпити 

їх на правовому рівні; б) здійснювати розробку та затвердження як на 

державному (загальному та місцевому), так і на самоврядному 

(муніципальному) рівнях концепцій правотворчої політики; в) посилити 

наукові дослідження проблем співвідношення правотворчої діяльності органів і 

посадових осіб держави та місцевого самоврядування; 2) нормативно-

організаційний, що включає в себе комплекс шляхів удосконалення правового 

забезпечення співвідношення правотворчої діяльності органів і посадових осіб 

держави та місцевого самоврядування, а також комплекс засобів та способів, 

які забезпечують організацію правотворчої діяльності вказаних суб’єктів: 

а) удосконалення правового забезпечення, а саме: чітка регламентація кола 

суб’єктів правотворчості; чітке правове визначення меж здійснення 

правотворчої діяльності органами та посадовими особами держави та органами 

і посадовими особами місцевого самоврядування; закріплення правового 

статусу цих суб’єктів як суб’єктів правотворчості; посилення правового 

забезпечення процесу здійснення правотворчої діяльності; необхідно 

законодавчо визначити місце всіх правотворчих актів в системі законодавства, 

умови їх співвідношення між собою, особливості їх дії в часі, просторі та за 

колом осіб шляхом прийняття відповідного законодавчого акту; 

б) удосконалення організаційного забезпечення, а саме: доцільно визначити 

стандарти здійснення правотворчої діяльності органами та посадовими особами 

державної влади на місцях та органами і посадовими особами місцевого 

самоврядування (наприклад, стадії процесу здійснення правотворчої діяльності, 

строки її проведення, алгоритм взаємодії між суб’єктами, які здійснюють 

підготовку проектів правотворчих актів тощо) ; забезпечити на базі вітчизняних 

закладів вищої освіти та наукових установ підготовку і перепідготовку 

фахівців; утворити на базі Міністерства юстиції України та територіальних 

управлінь юстиції інформаційно-координаційний підрозділ, покласти на 

територіальні підрозділи Міністерства юстиції України обов’язок проводити 

правові експертизи вказаних документів, висновки яких матимуть дорадчий 
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характер; 3) техніко-методологічний, що включає в себе комплекс шляхів 

удосконалення техніко-юридичних та методологічних засобів забезпечення 

співвідношення правотворчої діяльності, а саме: важливо активізувати та 

посилити роботу із систематизації правотворчих актів, особливо місцевого та 

муніципального рівня, що забезпечить їх ревізію, підготовку цілісного 

внутрішньо узгодженого документу, скасування тих норм права, що є 

застарілими, суперечливими, неналежної якості тощо; доцільно доручити 

Міністерству юстиції України підготувати та затвердити єдину Інструкцію про 

порядок розробки і прийняття місцевих правотворчих актів, а також затвердити 

методичні рекомендації юридико-технічної підготовки проектів правотворчих 

актів; важливо поширити практику підготовки та затвердження модельних 

правотворчих актів, які б закріплювали уніфіковану форму, структуру та 

реквізити актів правотворчості, що сприяло б однотипності та уніфікованості 

актів правотворчості тощо. 
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