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ВСТУП 

Актуальність теми. Із здобуттям незалежності в Україні почали 

відбуватися кардинальні зміни у політичному, економічному та правовому 

житті суспільства, які й обумовили процес становлення і розвитку 

суверенної, демократичної та правової держави. Саме тоді постало питання 

вибору шляхів побудови оптимальної моделі організації державної влади 

взагалі та виконавчої влади зокрема, притаманної для України з 

урахуванням вимог та потреб суспільства. 

Виконавча влада виділилася в окрему гілку влади як рівноцінна 

законодавчій та судовій, а її діяльність здійснювалась в рамках механізму 

стримувань та противаг, без якого належний розвиток правової держави 

взагалі неможливий. Негативним на сьогодні є той факт, що цей механізм 

не здатен ефективно виконувати притаманні йому функції. Це випливає з 

наявності в країні практично паралельних процесів законодавчої діяльності 

Верховної Ради України та нормотворчої діяльності органів виконавчої 

влади: по-перше, підзаконні нормативно-правові акти видаються досить 

часто із порушенням норм закону, іноді навіть всупереч законодавчим 

положенням, їхня численність постійно зростає швидкими темпами, але 

вони не відзначаються належною якістю; по-друге, норми підзаконних актів 

в своєму «урегулюванні» суспільних відносин виходять за межі законів, не 

завжди є правовими в природному розумінні сутності права та закону, або 

ж взагалі є єдиними регуляторами певного кола суспільних відносин у 

зв’язку із відсутністю в цій сфері законодавчих норм; по-третє, законодавчо 

цей процес не впорядковується (зокрема, проект Закону України «Про 

нормативно-правові акти» більше п’яти років не може бути затверджений). 

Водночас, від якості підзаконних нормативно-правових актів цілком і 

повністю залежить якість правового регулювання суспільних відносин в 

країні, захист інтересів, прав та свобод громадян, оскільки яким би 

досконалим законом не було врегульовано ту чи іншу сферу суспільного 
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життя, без належного впровадження законодавчих положень органами 

виконавчої влади правове регулювання ефективно здійснюватися не може. 

Звідси, проблема низької ефективності та якості нормотворчої діяльності 

органів виконавчої влади є не тільки очевидною, але й потребує негайного 

вирішення, оскільки вона гальмує подальший процес становлення в Україні 

дієвої системи регулювання суспільних відносин. 

Проте не можна категорично стверджувати, що в Україні на сьогодні 

нормотворчий процес органів виконавчої влади зовсім не врегульовано. 

Втім, регулювання такого важливого питання як нормотворча діяльність 

органів виконавчої влади, яка складає базисну основу розвитку та реалізації 

законодавства, залишається на рівні підзаконних нормативно-правових 

актів, які не завжди одноманітно та в єдиному руслі врегульовують 

відповідні відносини. Навпаки, наявні суперечності та прогалини. Саме 

тому в процесі дослідження неодноразово наголошується на необхідності 

прийняття Закону України «Про правотворчу діяльність та нормативно-

правові акти», яким будуть врегульовані питання нормотворчої діяльності 

взагалі та органів виконавчої влади зокрема, а також нормативно-правових 

актів як результату нормотворчої діяльності. Усе це дозволяє зробити 

висновок про те, що дослідження проблемних питань правового 

регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади, їх 

оптимального функціонування на сучасному етапі суспільного розвитку 

набуває особливої гостроти й актуальності. 

Теоретичну основу дисертаційної роботи становлять напрацювання 

представників вітчизняної і зарубіжної юридичної науки різних історичних 

періодів у галузі адміністративного та конституційного права, теорії держави 

та права, серед яких слід відзначити праці В.Б. Авер’янова, С.С. Алексєєва, 

О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчука, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. 

Битяка, С.Н. Братуся, М.М. Бурбики, Л.К. Воронової, В.М. Гаращука, В.К. 

Гіжевського, І.П. Голосніченка, І.С. Гриценка, С.М. Гусарова, Є.В. Додіна, 
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В.В. Зуй, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, В.В. Конопльова, В.В. 

Копєйчикова, В.О. Котюка, Є.В. Курінного, В.М. Марчука, О.М. Музичука, 

В.Я. Настюка, Л.В. Ніколаєву, Н.Р. Нижник, В.І. Олефіра, О.В. Петришина, 

В.П. Пєткова, В.М. Поповича, Н.Ю. Пришви, П.М. Рабіновича, О.Ф. Скакун, 

С.Г. Стеценка, В.П. Чабана, В.О. Шамрая, В.М. Шаповала, О.О. Шевченка, 

Ю.С. Шемшученка, І.М. Шопіної та інших. Однак, незважаючи на значну 

кількість наукових праць, опублікованих останніми роками, необхідність 

вирішення проблем правового регулювання нормотворчої діяльності органів 

виконавчої влади, з одного боку, та відсутність комплексних наукових 

досліджень з цієї проблематики – з іншого, зумовлюють актуальність та 

важливість наукового дослідження із зазначеного питання в умовах 

проведення адміністративної реформи. 

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

Обраний напрям дисертаційного дослідження належить до числа 

пріоритетних у галузі адміністративного права, а також розбудови системи 

органів виконавчої влади України. Дисертаційну роботу виконано 

відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–

2015 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 24.09.2010 № 14-10, та у межах 

загальноуніверситетської наукової теми «Актуальні проблеми 

державотворення, правотворення та правозастосування» (державний 

реєстраційний номер 0112U003550), затвердженої 28.05.2012 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в тому, щоб на основі аналізу існуючих наукових підходів, а також 

чинного законодавства України і узагальнення практики його реалізації 

визначити сутність та особливості правового регулювання нормотворчої 

діяльності органів виконавчої влади в умовах їх реформування, а також 

окреслити шляхи його вдосконалення. 
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Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження необхідно 

вирішити такі основні задачі: 

– охарактеризувати правову природу принципу розподілу влади в 

демократичній державі; 

– розкрити поняття, місце та значення органів виконавчої влади в 

системі органів державної влади; 

– визначити систему та структуру органів виконавчої влади; 

– з’ясувати особливості та види функції органів виконавчої влади; 

– визначити поняття, сутність та ознаки нормотворчої діяльності 

органів виконавчої влади; 

– узагальнити принципи нормотворчої діяльності органів виконавчої 

влади; 

– систематизувати функції нормотворчої діяльності органів 

виконавчої  влади; 

– сформулювати поняття підзаконних нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади, опрацювати їх особливості та види; 

– розкрити порядок прийняття та відміни нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади; 

– охарактеризувати сучасний стан реалізації нормотворчої діяльності 

Кабінетом Міністрів України, здійснення нормотворчої діяльності 

центральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади на 

місцях; 

– окреслити практичні проблеми правового регулювання 

нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні; 

– розробити науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо 

шляхів удосконалення правового регулювання нормотворчої діяльності 

органів виконавчої влади. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері 

нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні. 
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Предметом дослідження є проблеми правового регулювання 

нормотворчої діяльності органів виконавчої влади. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. За 

допомогою історичного методу визначено особливості становлення та 

розвитку системи розподілу влади (підрозділ 1.1). Системно-структурний 

метод дозволив визначити місце та значення органів виконавчої влади в 

системі органів державної влади (підрозділ 1.2). Метод аналізу 

застосовано при розкритті сутності та правової природи нормотворчого 

процесу, його стадійності, при вивченні особливостей реалізації 

нормотворчих повноважень Кабінетом Міністрів України, центральними 

органами виконавчої влади, органами виконавчої влади на місцях 

(підрозділи 1.3, 3.1, 3.2, 3.3). Завдяки порівняльно-правовому методу 

проведено загальнотеоретичну характеристику зарубіжного досвіду 

нормотворчої діяльності та можливості його імплементації на 

національному рівні (підрозділ 2.2). Метод абстрагування та 

узагальнення застосовано у процесі вивчення наявних та при розробці 

власних наукових дефініцій щодо різних правових понять і категорій у 

сфері нормотворчої діяльності органів виконавчої влади (підрозділи 1.4, 

1.5, 2.1, 2.3). Використання формально-юридичного методу та методу 

синтезу дозволило окреслити проблеми у правовому регулюванні 

нормотворчої діяльності органів виконавчої влади, визначити шляхи їх 

подолання (підрозділи 4.1, 4.2). 

Нормативною основою роботи слугують нормативно-правові акти 

національного законодавства, проекти законів та інших нормативних актів, 

зокрема: Конституція України, закони України «Про Кабінет Міністрів 

України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про місцеві 

державні адміністрації», проект Закону України «Про нормативно-правові 

акти» тощо. 
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Науково-теоретичне підґрунтя для написання дисертаційної роботи 

склали наукові доробки вчених із різних галузей права, зокрема: філософії, 

соціології, загальної теорії держави і права, державного управління та 

адміністративного права тощо. 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять 

узагальнення практичної діяльності органів, які складають систему 

виконавчої влади в Україні, політико-правова публіцистика, довідкові 

видання, статистичні матеріали, статистичні дані і фактологічні матеріали 

щодо проблем правового регулювання нормотворчої діяльності органів 

виконавчої влади, результати анкетування та інтерв’ювання 392 

респондентів, з яких 147 – пересічні громадяни, 113 – працівники 

центральних органів виконавчої влади, 56 – працівники місцевих 

державних адміністрацій, 76 – фахівці у галузі права. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є одним із перших комплексних досліджень, в якому з 

використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень 

правової науки сформульовано теоретичні засади правового регулювання 

нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні та визначено 

шляхи їх реалізації у практику діяльності органів виконавчої влади. У 

результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

концептуальних положень та висновків, запропонованих особисто 

здобувачем. Основні з них такі: 

вперше: 

– доведено, що в нормотворчому процесі слід виділяти два блоки: 

перший – створення нормативно-правового акта; другий – приведення 

нормативно-правових актів у відповідність або їх припинення. В першому 

блоці нормотворчого процесу (створення нормативно-правового акта) слід 

розрізняти три основні етапи: підготовчий, етап видання, кінцевий етап; 

кожний з яких має обов’язкові та додаткові стадії. Підготовчий та етап 
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видання мають також наскрізну стадію доопрацювання. Кожному  з етапів 

нормотворчого процесу властиві власні мета, об’єкт та суб’єкти. 

Обов’язковими універсальними суб’єктами нормотворчого процесу в 

Україні є Міністерство юстиції України та його структурні підрозділи; 

– за результатами вивчення досвіду зарубіжних держав щодо 

реалізації права законодавчої ініціативи обґрунтовано необхідність 

запровадити узгодження плану законопроектної діяльності Кабінету 

Міністрів України із Верховною Радою України з метою удосконалення 

законотворчого процесу в країні та усунення розпорошення зусиль уряду та 

депутатів під час підготовки дублюючих один одне законопроектів, 

мінімізації процесів блокування подання законопроектів; 

– доведено, що суб’єктами нормотворення – створення саме 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади – є лише Кабінет 

Міністрів України (на рівні вищого органу виконавчої влади) та 

міністерства (на рівні центральних органів виконавчої влади), а центральні 

органи виконавчої влади взагалі не мають права приймати акти 

нормативно-правового характеру, виходячи з норм Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» та Типового положення про 

центральний орган виконавчої влади, затвердженого Указом Президента 

України; 

– обґрунтовано доцільність передбачення певних строків розробки 

проекту нормативно-правового акта: термін розробки проекту нормативно-

правового акта, який розробляється на виконання законів, постанов 

Кабінету Міністрів, доручень Президента, Прем’єр-міністра встановити 

тривалістю один місяць, за умови необхідності доробки та аналізу 

додаткової інформації, залучення непідлеглих фізичних та юридичних осіб 

до створення проекту, розробки проекту регуляторного акта; у разі 

виникнення необхідності продовження такого строку він може бути 

продовжений за рішенням керівника суб’єкта нормотворення, але не довше 



 11 

ніж до чотирьох місяців. При цьому нормативно-правовий акт на будь-якій 

стадії може бути повернутий на доопрацювання та законодавець має 

встановити, що строк доопрацювання (після непогодження зацікавленим 

органом, після повернення на доопрацювання тощо) може бути не довше 15 

днів, за винятком окремих випадків, коли доопрацювання потребує 

суттєвого перегляду змісту проекту нормативно-правового акта, або 

доопрацювання після повернення Міністерством юстиції України без 

державної реєстрації. Такий строк доопрацювання може бути продовжений 

за рішенням керівника суб’єкта нормотворення, але не довше ніж до місяця; 

– аргументовано, що відстеження результативності регуляторного 

акта триває певний час, який також входить до загального часу, протягом 

якого нормотворчий орган «створює» регуляторний нормативно-правовий 

акт.  Тому запропоновано зазначити, що базове відстеження (здійснення 

заходів щодо нього) має починатися одночасно із процесом розробки 

проекту регуляторного нормативно-правового акта, при цьому процес 

створення проекту регуляторного нормативно-правового акта має 

співпадати у часі із процесом створення тексту проекту регуляторного 

нормативно-правового акта; 

– обґрунтовано пропозицію щодо встановлення спеціальних строків 

для обговорення та погодження певних видів проектів нормативно-

правових актів, а саме: 1) максимального строку очікування пропозицій та 

зауважень від громадськості щодо проекту регуляторного нормативно-

правового акта  – сорок п’ять днів; 2) максимального строку консультацій із 

громадськістю щодо обговорення проектів нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади у разі необхідності (встановлення такої вимоги 

законодавством) або ініціативи суб’єкта нормотворення чи головного 

розробника проекту – сорок п’ять днів; 3) позачергового погодження 

нормативно-правових актів, поданих на погодження повторно, для 

заінтересованих органів – протягом двох робочих днів, для уповноваженого 
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органу, який реалізує державну регуляторну політику – протягом десяти 

робочих днів; 4) поданий на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України після доопрацювання нормативно-правовий акт, який фактично 

вже був проаналізований та досліджений, має бути розглянутий не на 

загальних підставах, а як повторно поданий, протягом п’яти робочих днів; 

удосконалено: 

– визначення поняття «система органів виконавчої влади» як 

очолювана Кабінетом Міністрів України сукупність органів державної 

влади із законодавчо регламентованою схемою організації і взаємодії, які 

реалізують повноваження із організації виконання законів та вчинення 

управлінської діяльності в державі взагалі, запроваджені з урахуванням 

адміністративно-територіального розподілу країни, з метою забезпечення 

потреб громадян з усіх питань їх життєдіяльності та захисту їх прав, свобод 

та законних інтересів; 

– систему функцій органів виконавчої влади та їхню класифікацію, які 

розділено на такі групи: управлінські, виконавчі та внутрішньо 

забезпечувальні, із розкриттям кожної з груп; 

– систему принципів нормотворчої діяльності органів виконавчої 

влади в Україні, до яких віднесено: принципи законності, демократизму, 

гласності, професіоналізму, техніко-юридичної досконалості, ефективності 

регулювання, виконуваності і науково-практичний та планувально-

оперативний принципи; 

– систему функцій нормотворчої діяльності органів виконавчої влади 

в Україні, якими є: функція підзаконної конкретизації первинного 

регулювання суспільних відносин (створення підзаконних нормативно-

правових актів); функція удосконалення законодавства (вчинення дій із 

внесення змін, доповнень або викладення нормативно-правового документа 

у новій редакції); функція очищення законодавства (вчинення дій із 

визнання певного акта таким, що втратив чинність або його скасування); 
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функція впорядкування підзаконних нормативно-правових актів (діяльність 

із систематизації  підзаконних нормативно-правових актів шляхом 

паперового та електронного обліку, кодифікації, інкорпорації та 

консолідації); 

– поняття нормативно-правового акта, який запропоновано визначити 

як офіційний письмовий документ,що має спеціальну внутрішню та 

зовнішню форму та неодноразово встановлює, змінює, скасовує норму 

права і регулює певні відносини невизначеного кола осіб; 

– положення про підстави відмови в державній реєстрації 

нормативно-правового акта, зокрема така відмова може бути за двох 

підстав: по-перше, за певні порушення та недотримання за змістом та 

формою нормативно-правового акта, тобто за матеріальних підстав 

(невідповідність нормам чинного законодавства змісту нормативно-

правового акта, недотримання правил правопису, діловодства тощо) та по-

друге, за порушення процедури створення нормативно-правового акта 

(непогодження нормативно-правового акта із заінтересованими особами, 

недотримання процедури створення регуляторних нормативно-правових 

актів тощо), тобто за процесуальних підстав; 

– положення про підстави скасування рішення про державну 

реєстрацію нормативно-правового акта, зокрема доведено, що має бути 

визначено набрання чинності постановою суду про визнання нормативно-

правового акта незаконним або таким, що не відповідає нормативно-

правовому акту вищої юридичної сили; 

дістали подальшого розвитку: 

– визначення місця й ролі органів виконавчої влади в системі 

державного управління, в результаті чого доведено некоректність 

ототожнення понять «державне управління» та «виконавча влада», 

натомість доведено, що державне управління є формою організаційно-

виконавчо-розпорядчої діяльності органів виконавчої влади; обґрунтовано 
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помилковість ототожнення понять  «органи виконавчої влади» та 

«виконавчі органи»; 

– розуміння того, що нормотворча діяльність органів виконавчої 

влади складає сутність та зміст нормотворчого процесу, який є різновидом 

правотворчості і полягає у діяльності уповноважених органів (державної 

виконавчої влади України та їх посадових осіб) зі створення нормативно-

правових актів в порядку, суворо регламентованому законодавством (в 

залежності від органу нормотворення та виду нормативно-правового акта, 

який створюється); 

– аргументи про місце поняття «органи виконавчої влади» в 

оновленій теорії адміністративного права України; 

– позиція щодо необхідності наділити Головні управління юстиції в 

областях, містах Києві та Севастополі, які мають право проводити 

перевірки у відповідних, підпорядкованих місцевих управліннях юстиції та 

мають право застосовувати заходи щодо усунення виявлених недоліків, 

повноваженнями щодо скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правового акта, прийняте підпорядкованим управлінням 

юстиції; 

– обґрунтування того, що слід використовувати термін 

«нормотворча», а не «правотворча» діяльність органів виконавчої влади. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені у дисертації результати дослідження можуть бути використані:  

– у науково-дослідній сфері – для подальшого розвитку                   

теоретико-правових засад нормотворчої діяльності органів виконавчої 

влади в Україні (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у наукову діяльність Харківського національного університету 

внутрішніх справ від 8 липня 2015 року); 

– у правотворчості – у процесі підготовки проектів нових і 

вдосконалення чинних законодавчих актів, які визначають порядок, 
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процедуру та стадії створення нормативно-правових актів органами 

виконавчої влади в Україні (довідка про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у законодавчу діяльність Верховної Ради 

України від 7 серпня 2015 року); 

– у правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення практики 

використання норм чинного адміністративного законодавства різними 

органами виконавчої влади; 

– у навчальному процесі – положення й висновки, зроблені в 

дисертації, можуть бути використані під час вивчення такої наукової 

дисципліни як «Адміністративне право» у вищих юридичних закладах 

освіти, у процесі вдосконалення робочих програм і планів, при підготовці 

підручників, навчальних посібників, лекцій, семінарських занять (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний 

процес Харківського національного університету внутрішніх справ від 1 

липня 2015 року). 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ, де була виконана дисертація, та 

були оприлюднені на міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-

практичних конференціях, семінарах, «круглих столах», зокрема: «Правові 

засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний 

досвід» (м. Луганськ, 2013 р.); «Проблеми та стан дотримання захисту прав 

людини в Україні» (м. Львів, 2013 р.); «Нові завдання та напрямки розвитку 

юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Львів, 2013 р.); «Права людини в 

умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти» 

(м. Дніпропетровськ, 2013 р.); «Актуальні проблеми правового регулювання 

економічної безпеки» (м. Київ, 2013 р.); «Правова доктрина – основа 
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формування правової системи держави» (м. Харків, 2013 р.); «Актуальні 

питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права» (м. Львів, 

2014 р.); «Право: історія, теорія, практика» (м. Львів, 2014 р.); «Актуальні 

питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин» 

(м. Дніпропетровськ, 2014 р.); «Дотримання прав людини: сучасний стан 

правового регулювання та перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 

2014 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

викладені в монографії, двадцяти статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, п’яти статтях – у наукових виданнях інших 

держав, а також у десяти тезах доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМОТВОРЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

1.1 Принцип розподілу влади та його роль у нормотворчому процесі 

 

У 1991 році, здобувши державну незалежність, Україна розпочала 

політичне, правове та економічне реформування з метою переходу від 

радянської адміністративно-командної системи до розбудови суверенної, 

незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. Саме з цього 

періоду почався пошук, розробка та становлення оптимальної, притаманної 

Україні, моделі державної влади взагалі та кожній з її гілок зокрема [1, с. 

131].  

«Зміст концепції державної влади безпосередньо залежить від 

методологічної основи, її аналізу і, перш за все, від сутності феномену 

влади. Тому поняття влади як соціального явища вчені вважають 

передумовою при розгляді будь-яких державно-правових явищ» [2, с. 5]. 

Взагалі поняття влади неоднозначне та є об’єктом розгляду і вивчення 

науковцями різних галузей як юридичної науки, так і у сферах філософії, 

соціології, політології тощо. У соціології йдеться про суспільну владу, 

філософії – «про владу над об’єктивними законами суспільства», в 

юриспруденції – перш за все про державну владу [2, с. 9]. 

Так, в узагальненому вигляді влада – це можливість уповноважених 

органів держави впливати на суспільні інтереси. Залежно від об’єкта 

регулювання, владу можна розподілити на політичну, економічну, 

ідеологічну; від суб’єкта реалізації влади – на державну владу та 

самоврядування; від механізму реалізації та організації – на демократичну 

та диктатуру; за сферою застосування – на економічну, церковну, державну 

тощо [3, с. 27-28]. Отже, державна влада є видовим поняттям, особливим 
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різновидом влади, однією із суттєвих ознак держави, яка «найбільш 

концентровано відбиває сенс цілеспрямованого владного впливу, що 

виявляється в умовах суспільства як певна організація» [4, с. 10]. 

Розвиток, становлення та вдосконалення державної влади, її 

організації та реалізації, здійснювані впродовж тривалого періоду, мають 

ґрунтуватися на міцній розробленій та дослідженій науковій основі [5, с. 6]. 

Вивченню питань державної влади, її поняття, сутності, організації, 

реалізації тощо приділялась увага багатьма науковцями ще з давніх часів і 

до сьогодення. На сучасному етапі теоретичні аспекти державної влади у 

своїх дослідженнях розкрили та продовжують вивчати В.Б. Авер’янов, Д.М. 

Бахрах, В.Ф. Погорілко, Ю.О. Фрицький та інші вчені [6, с. 12-14]. Але 

кожний з науковців пропонує власне бачення та підхід до визначення 

поняття і сутності державної влади взагалі та її дефініції зокрема. Так, зв 

словами А.Л. Борко, державна влада – це «певні вольові відносини, що 

виникають між людьми, їх соціальними групами, суспільством у цілому і 

державою» [7, с. 8]; О.В. Хоменко акцентує увагу на субординаційних та 

координаційних зв’язках органів державноъ влади [8, с. 7]; на переконання 

Ю.О. Фрицького, державна влада буде ефективно діяти лише при тісній 

взаємодії всіх гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової [9, с. 11]; Ю.С. 

Шемшученко наголошує на публічному характеру державної влади [10, с. 

213]; В.Д. Перевалов зазначає, що основне призначення державної влади 

виражається у забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів своїх 

громадян [11, с. 135]. В.Ф. Погорілко вважає, що державна влада – це 

«організація і здійснення політичної влади в Україні державою, її органами 

і посадовими особами у межах і порядку, передбачених Конституцією і 

законами України» [5, с. 6]. В.Б. Авер’янов акцентує увагу на тому, що 

державна влада є здатністю «держави приймати обов’язкові рішення та 

домагатися їхнього виконання» [12, с. 30]. 
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З метою розкриття феномена державної влади та її сутності доцільно 

ознайомитися з думками провідних науковців щодо ознак державної влади. 

Так, А.Л. Борко вважає, що сутнісними ознаками, притаманними державній 

владі, є: 1) владно-вольовий характер; 2) набір засобів, за допомогою яких 

владою впроваджується своя воля та здійснюється вплив на поведінку 

людей і соціальних груп (до таких засобів віднесені: по-перше, авторитет 

влади, який спирається на рівень правової культури та правової свідомості 

цих людей і соціальних груп; по-друге, право, яке встановлює чи 

санкціонує певні загальнообов’язкові правила поведінки й таким чином 

регулює відносини в суспільстві; по-третє – примус); 3) наявність 

державного механізму (апарат управління та апарат примусу); 4) 

легітимність (визнання державної влади правомірною вирішувати та 

управляти суспільними справами як з боку населення держави, так і з боку 

міжнародного співтовариства); 5) легальність («законність і офіційність 

державно-владної діяльності»); 6) функції [7, с. 7]. Ю.О. Фрицький у своєму 

дисертаційному дослідженні зробив висновок, що державна влада 

відрізняється від інших видів соціальної влади наступними ознаками: «у 

кожній країні існує тільки одна державна влада; вона поширюється на всіх 

членів суспільства; розв’язує загальносуспільні проблеми; має у своєму 

розпорядженні специфічний апарат (механізм) для здійснення своїх завдань 

і функцій; встановлює формально-обов’язкові для всього населення 

загальні правила фізичної поведінки – юридичні (правові) норми; 

характеризується суверенністю (суверенітетом), тобто верховенством, 

повнотою, неподільністю, самостійністю, формальною незалежністю від 

влади будь-якої організації або особи як в окремій країні, так і за її 

межами». Легітимність, легальність, верховенство права, єдність державної 

влади та принцип її розподілу на гілки (законодавчу, судову та виконавчу), 

наявність однойменних органів цих гілок влади, завдання, функції та 

повноваження цих органів Ю.О. Фрицький визначає як основні елементи 
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державної влади [13, с. 9]. Юридична енциклопедія містить аналогічні 

ознаки державної влади, які відрізняють її від інших видів соціальної влади, 

таких як громадська, корпоративна, сімейна тощо [10, с. 215]. У свою чергу, 

Д.М. Бахрах зазначає, що державна влада є різновидом соціальної влади, 

яка має наступні характерні ознаки: є засобом соціального управління; 

являє собою відносини між людьми, їх організаціями; ці відносини 

забезпечують прояви та домінування владної волі; здійснюється за 

допомогою певних видів, засобів та методів впливу [14, с. 65].  

Таким чином, можна дійти висновку, що під державною владою 

науковці мають на увазі «вольові відносини», «державно-владні 

повноваження», «певну організацію, яка забезпечує життєдіяльність 

суспільства» [15, с. 7]. Звісно, кожний із підходів до визначення державної 

влади має право на існування, що обумовлюється тим, що феномен 

державної влади є досить складним явищем, яке потребує постійного 

дослідження та вдосконалення. Ми погоджуємося з думкою І.А. Малютіна, 

який зазначає, що державна влада за своєю суттю є «людським 

феноменом», тобто складним явищем, яке походить від людської природи 

та не може вважатися ідеальним; вивчається на основі людського досвіду, 

але залишається остаточно не пізнаним, оскільки до сьогодні не існує та не 

створено ідеальної моделі державної влади [16]. Отже, вбачається, що не 

існує єдиної ідеальної моделі державної влади. Народ кожної держави має 

свої особисті, особливі вимоги, потреби, етап і період історичного та 

соціального розвитку і становлення. Тобто, і державна влада в кожній країні 

має бути досконало організованою та притаманною саме для цієї країни, їй 

відповідною. 

Вважаємо недоцільним переобтяжувати дефініцію державної влади 

переліченням її ознак та складових елементів, оскільки дефініція покликана 

надавати об’ємне та досконале уявлення про поняття, в даному випадку – 

державної влади.  
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На нашу думку, дефініцію державної влади в Україні доцільно 

визначити таким чином: особливий вид влади, який у виключному порядку 

вирішує загальносоціальні проблеми через систему спеціально створених 

державних органів, наділених відповідними повноваженнями згідно з 

розподілом їх на законодавчу, судову і виконавчу гілки влади. Саме таке 

визначення даного поняття дозволяє виокремити державну владу серед 

інших видів влади як таку, що наділена виключними повноваженнями щодо 

вирішення будь-яких загальносоціальних питань через систему спеціально 

створених органів та відображає принцип розподілу державної влади на 

законодавчу, судову і виконавчу гілки. Таким чином, вбачається, що 

державно-владними повноваженнями, з метою вирішення соціальних 

питань, наділені лише спеціально створені однойменні з гілками влади 

державні органи, які й реалізують державну владу.  

Державна влада умовно може бути диференційована за певними 

критеріями. Так, В.Ф. Погорілко пропонує класифікувати державну владу за 

функціями на законодавчу, виконавчу і судову, контрольно-наглядову, 

президентську та ін.; за правовими підставами реалізації – на 

конституційну, законну, легітимну і неконституційну, нелегітимну, 

незаконну, окупаційну, колоніальну, тіньову та корумповану; за способами 

здійснення – на демократичну, ліберальну, авторитарну і тоталітарну; за 

конституційно-правовим статусом – на суверенну і несуверенну, 

несамостійну, залежну; за наслідками діяльності державних органів – на 

ефективну і неефективну, сильну і слабку, прогресивну і реакційну, реальну 

і символічну, формальну владу; за політичною орієнтацією – на владу 

лівих, правих політичних сил або іншого спрямування [5, с. 9]. А.М. 

Онупрієнко також зазначає, що державна влада може бути розподілена на 

законодавчу, виконавчу та судову, державну та самоврядування, 

центральну та місцеву, і вважає, що розподіл влади – це «спосіб (стан) 

організації влади, що передбачає не лише різноманітні форми її організації, 
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а й механізми її взаємодії один з одним так, щоб ефективно 

використовувався весь обсяг влади» [3, с. 28]. 

Найбільший інтерес викликає розподіл державної влади на 

законодавчу, судову та виконавчі гілки влади як реалізація конституційного 

принципу розподілу влади  одного із принципів забезпечення 

функціонування демократичної держави. Саме цей принцип є важливим 

елементом, притаманним феномену державної влади в демократичній 

державі. Сьогодні теорія та практика розподілу державної влади має 

«багатовікову історію, яка спирається на соціальний досвід людства», 

наукові теоретичні дослідження й практичні розробки та апробації [16]. 

Питанням розподілу державної влади приділялася значна увага, 

починаючи зі стародавніх часів, у Греції та Римі (Гесіод, Солон, Гераклід, 

Сократ, Платон, Аристотель, М.Т. Цицерон та ін.). У подальшому ця 

проблема знайшла своє відображення в наукових працях видатних 

філософів епохи Відродження та Просвітництва (Дж. Локка, Ш.Л. де 

Секонда, Ш.Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та ін.) [17, с. 205]. З часів 

виникнення ідеї розподілу влади й дотепер не припиняється розробка і 

пошук найбільш ефективних, доцільних та притаманних кожній конкретній 

державі форм реалізації цього принципу в реальне сучасне життя. Так, 

протягом історичного розвитку людством було розроблено та апробовано 

безліч різноманітних форм застосування принципу розподілу державної 

влади з метою організації державного устрою [1, с. 67].  

В Україні з набуттям незалежності розпочався процес розробки та 

запровадження притаманної нашій державі системи розподілу державної 

влади, її дослідження та вдосконалення. Наприклад, питання розподілу 

державної влади в Україні розглядались у дисертаційних дослідженнях 

В.П. Єрмоліна (2003 р.), К.А. Бабенко (2004 р.), О.В. Хоменко (2005 р.), 

О.Ю. Бульби (2008 р.), Ю.О. Фрицького (2009 р.), Н.В. Гайдаєнко (2010 р.). 

І сьогодні принцип розподілу державної влади, його історичне становлення, 
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варіанти розвитку в сучасних умовах вивчають та активно обговорюють у 

засобах масової інформації і на шпальтах друкованих видань практики та 

вчені різних галузей науки, а саме: О.М. Леванчук, В. Мадіссон, М.О. 

Теплюк, П.А. Трачук, В.О. Федоренко та багато інших. «Історичний досвід 

свідчить, що у певні періоди суспільного розвитку залежно від різних 

факторів приблизна збалансованість відповідних гілок влади суттєво 

змінюється, тобто змінюється характер, зміст та обсяг здійснюваних ними 

функцій» [1, с. 68], що й обумовлює постійну актуальність вивчення та 

розробки нових тенденцій у реалізації принципу розподілу державної 

влади. 

Принцип розподілу державної влади й до сьогодні не є однозначно 

сформульованим, визначеним та сформованим і, відповідно, потребує 

подальшої розробки та вдосконалення в сучасних умовах. Огляд матеріалів 

наукових доробок вчених щодо історичного виникнення принципу 

розподілу влади дозволив дійти висновку, що його відносять до часів 

буржуазних революцій XVII-XVIII ст.ст. Питання розподілу влади 

висвітлював ще Н. Макіавеллі у своїй роботі «Государ», а ще раніше – в 

середньовічній Європі – ідея розподілу влади була відома як принцип «двох 

мечів» (мався на увазі розподіл влади на державну та церковну) [18, с. 40]. 

Свій розвиток і вигляд, в якому принцип розподілу влади сприймається 

сьогодні, він отримав у роботах Дж. Локка («Два трактати про державне 

правління», 1690 р.) та Ш.Л. Монтеск’є («Персидські листи», «Роздуми про 

причини величі і падіння римлян», «Про дух законів») [19]. 

Важливо, що ці два філософи дещо по-різному підійшли до проблеми 

розподілу влади, що й породило дві різні концепції. Так, Дж. Локк 

розподілив між різними органами публічно-владні повноваження та 

відповідні види діяльності розташував у ієрархічному порядку (владу 

розподілено на законодавчу, виконавчу і федеративну). О.М. Леванчук 

зазначає, що Ш.Л. Монтеск’є, у свою чергу, структурно розподілив 



 24 

державну владу на законодавчу, виконавчу та судову гілки влади [20, с. 18]. 

В.С. Гошовський наголошує, що Ш.Л. Монтеск’є, французький політичний 

мислитель, «говорив не тільки про розподіл змісту самої влади, скільки про: 

а) політичний розподіл праці з керівництва державою; б) розподіл владних 

повноважень між різними соціальними верствами» [21, с. 121]. Т.І. Друцул 

вважає, що Дж. Локк тлумачив принцип розподілу влади «як співпрацю 

гілок влади в їх тісній взаємодії на підставі переваги законодавчої влади над 

виконавчою», а Ш.Л. Монтеск’є розглядав ідею розподілу влади «не просто 

як технічний розподіл функцій між державними органами», а 

«підкреслював необхідність їх повної рівноваги, незалежності, навіть 

відокремленості». Тобто, жодна гілка влади не має права втручатися у межі 

компетенції іншої, але може контролювати та стримувати іншу з метою 

захисту себе від можливого втручання, перевищення повноважень, 

зловживання тощо [22, с. 11]. І.А. Малютін, у свою чергу, зазначає, що 

Ш.Л. Монтеск’є дійшов висновку, що «свобода в державі можлива за будь-

якої форми правління, якщо в ній панує право, а державна влада 

розподіляється на законодавчу, виконавчу, судову» [16].  

Щодо позиції Ж.-Ж. Руссо стосовно організації державної влади, Т.І. 

Друцул та І.А. Малютін відзначають, що він вважав законодавчу, виконавчу 

та судову влади проявами єдиної влади народу, але всі державні органи 

реалізують «загальну політичну лінію, визначену носієм реальної 

влади»[16; 22, с. 10-11]. В.О. Федоренко за результатами аналізу робіт Дж. 

Локка і Ш.Л. Монтеск’є щодо розподілу влади дійшов висновку, що Дж. 

Локк запропонував розподілити державну владу на законодавчу, виконавчу, 

яка б стежила за виконанням діючих законів, та третю гілку влади – 

федеративну, до компетенції якої віднесено вирішення питань, пов’язаних 

із врегулюванням міжнародних відносин. У подальшому Ш.Л. Монтеск’є 

удосконалив ідею Дж. Локка, додавши гілку судової влади, без якої 

неможливе існування демократичної держави [19]. 
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Таким чином, вчені різних галузей науки (історики, філософи, 

політологи, юристи та ін.) велику увагу приділяють дослідженню принципу 

розподілу влади, його тлумаченню та порівнянню різних підходів до 

вирішення питання організації державної влади. Але виявляється, що 

кожний вчений суб’єктивно підходить до розуміння та подальшого 

дослідження ідеї розподілу влади, тому інколи й мають місце різні підходи 

до викладення сутності ідей засновників концепції розподілу влади Дж. 

Локка, Ш.Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та ін. Тому ми погоджуємося з 

думкою О.М. Леванчука, який зазначає, що розподіл влади є явищем 

неоднозначним, яке взагалі означає розподіл влади на законодавчу, судову 

та виконавчу гілки, але цей принцип по-різному виявляв себе в різні епохи 

історичного розвитку, в різних державах залежно від національних 

особливостей та набутих традицій та, відповідно, по-різному розумівся і 

трактувався [20, с. 19]. 

Важливо, що взагалі вчення Дж. Локка і Ш.Л. Монтеск’є щодо 

розподілу влади на три гілки (з одного боку, кожна з гілок влади має бути 

відносно самостійною, а з іншого – урівноважувати одна одну) суттєво 

«вплинуло на забезпечення прав і свобод громадян, а також на загальну 

державно-правову політику» [20, с. 18]. Принцип розподілу влади в 

сучасній теорії держави і права України слід розуміти як «раціональну 

організацію державної влади в демократичній державі, за якої здійснюється 

гнучкий взаємоконтроль і взаємодія вищих органів держави як частин 

єдиної влади за допомогою системи стримувань і противаг» [21, с. 121]. 

Тобто, з часом із виникненням перших конституцій та парламентів почався 

період конституціоналізму і парламентаризму, для якого концепція 

розподілу влади була основним принципом організації державної влади. 

Саме тоді розпочався розвиток та дослідження системи стримувань і 

противаг, який удосконалив, доповнив та розвинув принцип розподілу 

влади. Вважається, що вперше принцип розподілу державної влади та 
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систему стримувань і противаг практично було запроваджено Конституцією 

США у 1787 р., яка є чинною й до сьогодні і вважається прикладом 

класичної моделі реалізації принципу розподілу влади та системи 

стримувань та противаг [22, с. 7]. Але спробу нормотворчого закріплення 

принципу розподілу влади з елементами системи стримувань та противаг 

ще раніше було здійснено в Україні у Конституції Пилипа Орлика 1710 

року. Однак перші спроби запровадження його на практиці в України 

почали відбуватися лише після набуття Україною незалежності в 1991 році 

[22, с. 7]. 

У кожній конкретній демократичній країні, як і в Україні, існують 

різні підходи й розуміння принципу розподілу і єдності державної влади, 

внаслідок чого кожна держава має свої особисті, відмінні від інших, 

конституційні норми, теоретичні та практичні доробки і досвід. Але при 

цьому сутність принципу розподілу влади визнається всіма [20, с. 18]. 

Спосіб організації та реалізації державної влади визначається як форма 

державного управління, залежно від якої розрізняють держави-монархії 

(державна влада належить одній особі та передається у спадщину) та 

держави-республіки (державна влада реалізується державними органами, 

які на визначений строк обираються населенням). Республіка – це «така 

форма державного правління, за якої вища державна влада здійснюється 

представницьким загальнонаціональним колегіальним органом 

(парламентом), який обирається населенням на певний строк». Сучасні 

республіки можуть бути парламентськими, президентськими або 

змішаними (парламентсько-президентськими) [23, с. 117]. Кожний із видів 

республіки наділений специфічними власними рисами, з відповідними 

перевагами та недоліками і, звісно, кожному виду форми державного 

управління відповідає певна модель розподілу влади та система стримувань 

і противаг.  
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Н.В. Гайдаєнко зазначає, що політологи пропонують при розгляді 

питань організації державної влади застосовувати поняття «форма 

держави» та виділяють два її види: монократичну (президентське правління 

із «типовими важелями впливу») та колегіально-представницьку 

(парламентське правління «з центральною фігурою прем’єр-міністра у 

виконавчій владі та відповідним набором інструментів системи стримувань 

та переваг»). Вона також наголошує, що «змішані республіки зазнали 

поширення у світі та в Україні зокрема, але в кожній з країн набули своїх 

унікальних ознак, що сформувалися внаслідок дії історично-культурних та 

політико-правових чинників» [24, с. 9].  

Отже, будь-яка держава, яка обрала шлях демократичного розвитку, 

завжди застосовує при організації державної влади принцип розподілу 

влади та систему стримувань та противаг як реальний механізм 

недопущення авторизації влади в одних «руках», запобігання зловживань та 

перевищень використання владних повноважень і, як наслідок, захисту 

прав, свобод та законних інтересів свого народу [25, с. 29]. На сьогодні 

певним зразком у світовій практиці застосування принципу розподілу влади 

та системи стримувань і противаг, як доповнення та продовження саме 

принципу, виступає США. Американською Конституцією передбачено 

«вертикальний розподіл між виконавчою (адміністрація Президента), 

законодавчою (дві палати Конгресу) і судовою владою (федеральні суди)» й 

водночас розподіл влади по горизонталі між федеральним урядом і урядами 

штатів [18, с. 40-41]. Система стримувань і противаг у США закріплена 

таким чином: а) нормотворчо встановлено різні порядки формування 

органів гілок влади («Конгрес обирається виборчим корпусом; Президент – 

колегією вибірників, які, у свою чергу, обираються народом; Верховний суд 

формується спільно Президентом і верхньою палатою конгресу – сенатом»), 

а також утворено систему взаємодії та взаємообмежень між вищими 

державними органами (конгрес може застосовувати імпічмент стосовно 
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президента, сенат має право відхиляти запропоновані президентом 

кандидатури на посади уряду) [26, с. 238]. США є республікою із 

президентською формою правління. Тобто, це форма правління, яка 

базується на «концепції незалежності органів законодавчої, виконавчої та 

судової влади, їх взаємної не підпорядкованості та невідповідальності 

однієї перед одною, за наявності однак механізмів взаємних стримувань і 

противаг» та не визнається «поняття вищого державного органу, з 

повноважень якого могли б виходити повноваження інших державних 

органів» [27, с. 202]. Форма правління, запроваджена у США, «стала 

прототипом для утворення схожих державних систем, передусім у країнах 

Латинської Америки». До держав-республік із президентською формою 

правління відносяться Аргентина, Мексика, Бразилія, Філіппіни та ін. 

В.А. Шахов і В. Мадіссон зазначають, що для цих країн із президентською 

формою правління характерно «зосередження у руках президента 

повноважень глави держави й уряду і жорсткий розподіл гілок влади на 

основі чітких повноважень і перехресних вето у разі незбігу позицій» [26, с. 

238]. Науковці взагалі вважають, що найбільш жорстко принцип розподілу 

влади застосовується у президентських республіках, де кожна гілка 

розподіленої державної влади «має певну автономію у своїй діяльності та 

імунітет від втручання у свої справи з боку інших гілок» [17]. Але 

історично простежується певна тенденція до трансформації президентської 

республіки в суперпрезидентську, тобто складається ситуація, коли 

припиняє діяти система стримувань і противаг між різними гілками влади, а 

розподіл влади має формальний характер. Таким чином, президент вже не 

може виступати гарантом демократії, а відсутність фактичного розподілу 

державної влади та системи стримувань і противаг може сприяти 

формуванню у таких країнах авторитарного правління. Фактичним 

прикладом таких республік є Туркменістан (проголошений довічний 

президент), Білорусь (не встановлено обмеження щодо кількості разів 
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обрання однієї особи президентом). Такі держави не можна відносити до 

країн із повноцінно реалізованим принципом розподілу влади [28, с. 92]. 

У республіках із парламентською та змішаною формами правління 

принцип розподілу державної влади застосовується в дещо корегованій 

формі. Встановлення парламентської та змішаної форм правління 

характерно для європейських держав. Взагалі велика кількість теоретиків і 

практиків не вважають за необхідне в республіках із парламентською та 

змішаною формами правління чітко розподіляти державну владу, 

посилаючись на те, що нібито в них функції органів виконавчої та 

законодавчої влади частково збігаються або частково розподіляються. 

Тобто, в цих країнах фактично заперечується жорсткий розподіл влади на 

відповідні гілки («чим більше органів здійснюють владні повноваження, 

тим меншою є ймовірність монополізації влади, яка обмежує свободу 

особи») [26, с. 240-241]. 

Теоретики зазначають, що парламентська республіка – це «форма 

правління, в якій глава держави не може впливати на склад і політику 

уряду, який формується парламентом і лише йому підзвітний. У такій 

республіці глава уряду має більше повноважень, ніж глава держави. 

Здійснюється принцип верховенства парламенту, що обирається всім 

населенням країни, глава держави обирається парламентом або більш 

великою колегією, але за участю парламенту» [23, с. 97]. Верховна влада 

належить парламенту, й саме він формує уряд, і в разі втрати довіри уряду з 

боку парламенту він має піти у відставку. Гілка виконавчої влади виходить 

із законодавчої влади, тобто парламент делегує певні повноваження урядові 

та відповідно виконавча влада не може бути повністю самостійною [27, с. 

89]. У цих республіках великий вплив на функціонування державних 

органів мають політичні партії. Фактично складається ситуація, коли «лідер 

партії парламентської більшості володіє» виконавчою та законодавчою 

владами, «оскільки керує урядом і контролює цю більшість». Так, 
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парламентську форму правління часто визначають як «правління партій». 

В.А. Шахов та В. Мадіссон вважають, і ми погоджуємося із даною точкою 

зору, що в такому випадку державний механізм буде функціонувати 

ефективно лише за наявності високого рівня політичної організації та 

культури, правосвідомості громадян, авторитету партій у суспільстві [26, с. 

91]. О.І. Радченко зазначає, що парламентська республіка є 

найпоширенішою формою державного правління у світі та визнається 

«своєрідним проявом політичної гнучкості у підходах до питання 

дотримання (саме дотримання, а не визнання) принципу розподілу 

державної влади та три гілки» [17]. Парламентська форма організації 

державної влади має також позитивний момент у тому, що делегування 

представників партій до уряду та парламенту дає можливість відображати 

повний зріз політичних думок та позицій. Парламентська республіка 

більшою мірою сприяє інтересам суспільства, через те що виконавча влада, 

створена парламентською більшістю, має більше можливостей та здатності 

реалізовувати державну політику в інтересах держави та свого народу [28, 

с. 91]. Але й ця модель організації державної влади має певні недоліки. Так, 

«головним недоліком парламентської республіки є урядова нестабільність» 

[26, с. 241]. Наприклад, досвід Італії доводить, що «в умовах нестабільності 

партійної системи, частого розпаду коаліцій і самих політичних партій 

відбувається перманентна зміна урядів», що не може сприяти «політичній 

стабільності в країні та злагодженій роботі державного механізму в цілому» 

[17]. На сьогодні Німеччина, Угорщина, Італія, Індія, Чехія, Австрія, Литва, 

Естонія, Португалія та інші країни є республіками з парламентською 

формою організації державної влади. 

Окреме місце займають республіки із змішаною 

(напівпрезидентською; парламентсько-президентською; президентсько-

парламентською) формою правління. Теоретики зазначають, що змішана 

республіка – це «форма правління, в якій глава держави (президент) 
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особисто пропонує склад уряду, насамперед кандидатуру прем’єр-міністра, 

який підлягає обов’язковому затвердженню або погодженню парламентом. 

Виконавча влада в такій республіці належить не тільки президенту, але й 

прем’єр-міністру, який очолює уряд» [23, с. 97]. Парламентсько-

президентські республіки поєднують у собі ознаки класичних форм 

державного управління (парламентської та президентської). Специфічними 

ознаками змішаної форми державного правління є: 1) президент – глава 

держави обирається на загальнонародних прямих виборах; 2) виконавча 

влада розподілена між урядом і президентом країни та від ступеня 

розподілу впливу на виконавчу владу залежить різновид змішаної форми 

державного правління, тобто уряд відповідальний подвійно перед 

президентом і парламентом; 3) президент, як глава держави, не належить до 

жодної з гілок влади [17]. Парламентсько-президентська форма правління 

«є спробою забезпечити стабільність державної влади (через широкі 

державні повноваження президента) і водночас гарантувати 

парламентський контроль над виконавчою владою та надати змогу … 

ширшому колу політичних сил брати участь у здійсненні влади» [27, с. 118]. 

Але, як і будь-яка інша форма правління, змішана має свої недоліки. Так, 

приблизне зрівняння глави держави – президента та парламенту у 

повноваженнях щодо впливу на діяльність уряду (спроба переділу 

повноважень між президентом і парламентом призвели до гострої 

конфліктної ситуації у Москві в 1993 році); належність президента та 

більшості в парламенті до різних політичних сил (призвело до ускладнення 

політичної ситуації у Франції часів другого президентства Ф. Миттерана; у 

Польщі після обрання президентом Л. Качинського та інші приклади) може 

призводити до конфліктних ситуацій в середині системи державного 

правління, що буде негативно впливати на політичну, економічну та 

соціальну ситуацію в державі [17]. М.П. Гетьманчук вважає, що подолати 

суперечності, які можуть виникнути в республіках змішаного типу, можна 
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шляхом чіткого конституційного встановлення повноважень вищих органів 

кожної з гілок влади, розроблення досконалої системи взаємних стримувань 

та противаг, через «політичну культуру компромісів». Кожна з гілок влади 

має бути у постійному взаємозв’язку та пошуку рівноваги в системі 

загальної державної влади [27, с. 118]. Класичним прикладом ефективного 

розподілу влади та встановлення системи стримувань і противаг у 

республіці парламентсько-президентської форми державного правління є 

Франція та Фінляндія. До республік змішаного типу також належать Греція, 

Ісландія, Польща, Україна, Російська Федерація та інші країни.  

О.І. Радченко вважає, і ми погоджуємося з такою думкою, що на 

сучасному етапі у країнах зі змішаною формою правління, місце та роль 

глави держави – президента – дозволяє зробити висновок про існування 

четвертої гілки влади – президентської. До цієї гілки влади належить не 

лише інститут президента (як орган державної влади), а й консультативні та  

допоміжні органи при ньому (наприклад, Конституцією Російської 

Федерації регламентується статус таких органів) [17]. Особливе місце 

президента в системі розподілу влади підтверджується також такими 

факторами: 1) президент є главою держави, гарантом Конституції, прав, 

свобод та законних інтересів громадян; 2) визначає основні напрямки 

зовнішньої та внутрішньої політики; 3) забезпечує злагоджене, ефективне 

функціонування державних органів при реалізації повноважень та основних 

напрямків державної політики; 4) влада президента виступає як «противага» 

законодавчій владі (право вето); 5) влада президента відігріє роль 

«противаги» виконавчій владі (право скасування постанови уряду) [29, с. 

342].  

Огляд сучасних форм державного правління, сформованих на підставі 

принципу розподілу державної влади та системи стримувань і противаг, 

конституційно закріплених розвиненими демократичними країнами, 

дозволяє дійти висновку про досить різноманітний спектр запровадження та 
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функціонування цього механізму [28, с. 89-90]. Звісно, як уже зазначалося, 

кожна держава обирає для себе притаманну їй форму державного правління 

та відповідно дещо трансформує принцип розподілу влади та елементи 

системи стримувань і противаг стосовно вимог, потреб, очікувань 

населення своєї держави. Внаслідок таких трансформувань виникають різні 

види змішаних форм держав, форм державного правління, систем взаємодій 

між державними органами тощо. Важливо, що на сьогодні, на нашу думку, 

не існує ані «чистої» класичної моделі форми держави, ані «чистої» 

класичної моделі форми державного правління (президентська, 

парламентська, особливо змішана) що ж до принципу розподілу влади, то 

він корегується та пристосовується до кожної держави через встановлення 

особистої системи стримувань і противаг.  

О.Ю. Бульба вважає, що при створенні конституцій, визначенні із 

моделлю розподілу державної влади та елементами системи стримувань та 

противаг вагоме значення мало, який інститут (президента або парламенту) 

був визначальним при розробці конституції. Тобто, який інститут був більш 

значимим, мав більшу вагу та об’єм повноважень, таку форму державного 

правління і було закладено у конституцію із врахуванням особистих 

інтересів та подальшої вигоди [30, с. 151]. Але, таким чином, вбачається, що 

при розробці конституції та встановленні форми державного правління 

орган, який мав можливість впливу, закладав для себе можливості для 

подальшого зловживання владою, підґрунтя для проявів корупції та інших 

порушень законодавства. 

Аналіз специфіки розподілу влади, запропонований О.Ю. Бульбою, за 

критеріями порядку обрання президента та обсягу його повноважень, 

співвідношення повноважень різних гілок влади, ефективності застосованих 

механізмів системи стримувань та противаг, структури парламенту, 

порядку формування уряду та органів судової гілки влади дозволив вченій 
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виявити типологію моделей розподілу влади. Так, типовими для країн 

Центральної та Східної Європи були встановлені наступні моделі:  

1) проміжний варіант між президентською та парламентською 

республіками більш наближений до французької президентської моделі – 

східноєвропейський тип напівпрезидентських республік, до яких можуть 

бути віднесені Польща, Словаччина, Румунія, Болгарія, Сербія та інші 

держави;  

2) за обсягом повноважень парламенту прирівняні до парламентської 

республіки, хоча президент обирається на загальнонаціональних виборах, 

але він не має впливу на формування уряду та не може ініціювати розпуск 

парламенту (Македонія, Словенія);  

3) тимчасовий тип, в якому президент обирається парламентом, але 

має великий обсяг повноважень, у тому числі щодо формування уряду та 

розпуску парламенту (Албанія);  

4) тимчасовий тип розподілу влади, де главу держави представляє 

колегіальний орган – Президія, яка обирається населенням (Боснія і 

Герцеговина);  

5) найближча до парламентської республіки, президент обирається 

парламентом, але має більший обсяг повноважень ніж у звичайній 

парламентській республіці (Угорщина, Чехія, Латвія, Естонія) [30, с. 155]. 

Здійснений О.Ю. Бульбою аналіз доводить, що практично не існує 

класичних моделей розподілу влади. Отже, підтверджується наш висновок 

про формування кожною державою притаманної лише їй моделі розподілу 

влади, яка в кожному випадку буде виключною та неповторною.  

На нашу думку, тим фактором, який деталізує та конкретизує  

формування й конституційне затвердження моделі розподілу влади, є 

встановлення елементів системи стримувань та противаг. Вбачається, що 

система стримувань і противаг існує всередині принципу розподілу влади. 

Сама по собі система стримувань і противаг у державній владі, на нашу 
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думку, не має сенсу, бо необхідність в її дії виникає лише за наявності 

розподілених гілок влади. Разом із тим окремий розподіл державної влади 

на гілки (виконавчу, законодавчу та судову) без застосування системи 

стримувань і противаг буде мати вигляд роздроблення влади, яка повинна 

бути реалізацією єдиної політики демократичної держави.  

Таким чином, недоцільно розглядати та досліджувати принцип 

розподілу державної влади окремо від системи стримувань і противаг, і 

навпаки. На нашу думку, можливо поставити питання про єдиний принцип 

організації державної влади в демократичній державі, який буде 

об’єднувати в собі принцип розподілу влади та систему стримувань і 

противаг, і реалізація якого буде забезпечувати модель формування 

демократичної державної влади.  

У Радянському Союзі взагалі та в Радянській Україні зокрема ідея 

розподілу державної влади «розглядалася як буржуазна, псевдонаукова та 

антидемократична» [1, с. 67]. У країнах з тоталітарним режимом принцип 

розподілу влади, на якому побудовано державну владу демократичних 

держав, не визнається взагалі. Так, В.І. Ленін наголошував, що «радянська 

система не визнає буржуазного розподілу влади і виходить з єдності 

законодавчої і виконавчої діяльності при верховенстві рад» [22, с. 10]. Саме 

тому з проголошенням незалежності України політики та науковці 

зіткнулися з проблемою організації державної влади в оголошеній 

демократичній державі Україні на підставі принципу розподілу влади та 

системи стримувань і противаг. Особливої актуальності набула проблема 

розробки та запровадження притаманної незалежній демократичній державі 

Україні моделі організації державної влади [1, с. 121].  

Як зазначав В.П. Єрмолін, «поділ влади (розподіл влад) традиційно 

розглядається як конституційний принцип. Це означає, по-перше, що він 

сформульований у науці конституційного права і, по-друге, закріплений в 

нормах самих конституцій. Проблеми розподілу державної влади знайшли 
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своє відбиття у кожному з офіційних проектів Конституції України, які 

було оприлюднено у період 1993-1996 років» [31, с. 204]. Остаточно 

принцип розподілу влади було задекларовано у ст. 6 Конституції України, 

прийнятій на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, 

наступним чином: «Державна влада в Україні здійснюється на засадах її 

розподілу на законодавчу, виконавчу та судову» [32]. Важливо, що 

загальними засадами Основного Закону держава визначається як республіка 

та форму державного правління конкретно не зазначено. Вона може бути 

визначена шляхом аналізу розділів Конституції, присвячених кожній з гілок 

влади. Тобто, співвідношення гілок влади, їх компетенції, системи взаємних 

стримувань і противаг і дає змогу визначити форму державного правління 

(президентську, парламентську, змішану). Таким чином, саме організація 

державної влади й розкриває форму державного правління. «Конституція 

України чітко виділяє не конкретні гілки влади, а конкретні її суб’єкти – 

державні органи та їх системи» [33, с. 67-68]. Такий підхід обумовлений 

тим, що класичний розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову 

гілки не охоплює всі існуючі види державних органів, бо ґрунтується на 

узагальнених, типових функціях влади. Але практично система державних 

органів формується на основі конкретних функцій та компетенції, які 

виходять з «потреб організації державного та суспільного життя країни» [2, 

с. 12].   

З метою ознайомлення із порядком закріплення принципу розділу 

влади та встановлення форм державного правління іноземних країн 

вважаємо за доцільне розглянути конституції деяких країн пострадянського 

простору, які мали із Україною спільний історичний період у складі 

республік Радянського Союзу та в подальшому після оголошення 

незалежності перед ними виникла потреба формування конституційної 

бази. Так, Конституцією Російської Федерації встановлено, що «Росія є 

демократичною, федеративною правовою державою із республіканською 
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формою правління» та державна влада реалізується на підставі розділення її 

на законодавчу, виконавчу та судову і відзначено, що органи кожної з гілок 

влади самостійні [34]. Враховуючи теоретичний матеріал, який нами було 

проаналізовано, вбачається, що форма правління може бути 

президентською, парламентською та змішаною (президентсько-

парламентською). Таким чином, не зрозуміло, яку форму правління 

задекларовано конституційною нормою Російської Федерації. 

Конституцією Республіки Казахстан визначено, що «Республіка 

Казахстан є унітарною державою із президентською формою правління» та 

державна влада здійснюється на підставі принципу розділення її на 

законодавчу, виконавчу і судову гілки й взаємодії між ними із 

застосуванням системи стримувань та противаг [35]. Таким чином, 

конституцією чітко та однозначно проголошено й форму правління в 

державі, й принцип розділення державної влади, й систему стримувань і 

противаг, що, на нашу думку, є позитивним досвідом складання конституції 

взагалі та організації державної влади зокрема. Ми вважаємо, що чітке 

декларування норм, яке не допускає різночитань та вільних трактувань, є 

позитивною тенденцією формування конституції та законодавчих актів 

взагалі. 

Конституція Республіки Білорусь проголосила, що Білорусь є 

унітарною демократичною соціальною правовою державою, в якій 

державна влада здійснюється на підставі розділення її на законодавчу, 

виконавчу і судову та відповідні державні органи самостійні при реалізації 

своїх повноважень, взаємодіють, стримують та врівноважують один одного 

[36]. 

Конституцією Туркменістану задекларовано, що «Туркменістан – 

демократична, правова та світська держава, в якій державне правління 

здійснюється у формі президентської республіки» та державна влада 

розподіляється на Халк Маслахати (постійно діючий вищий 
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представницький орган народної влади), законодавчу, виконавчу і судову 

гілки, які діють самостійно, врівноважуючи одна одну [37]. При 

декларуванні принципу розподілу державної влади Конституція виділяє 

чотири гілки влади, що є нетиповим трактуванням «класичної» моделі 

розподілу влади. На нашу думку, можна зробити висновок, що в 

Туркменістані при реалізації принципу розподілу влади за основу бралися 

народні традиції та історичний досвід формування влади в даній країні і в 

державі намагалися організувати владу для народу, а не народ 

організовувати під «класичну» модель організації державної влади. 

В.П. Єрмолін зазначає, що «у так званих постсоціалістичних і 

пострадянських країнах розподіл влади декларується в конституційних 

текстах і формулюється у вигляді норми-принципу <…> подібна фіксація 

ідеї розподілу влад є перш за все своєрідною декларацією намірів» [31, с. 

205]. Але ми вважаємо, що зазначений принцип розподілу влади, як один із 

конституційних демократичних принципів, має бути чітко задекларований 

на конституційному рівні із додаванням норми щодо запровадженої 

системи стримувань і противаг, без якої, як ми зазначали, принцип 

розподілу влади є незакінченим та практично недієвим.  

Принцип розподілу державної влади, на думку В.Є. Протасової, як 

теоретична категорія, є ідеальною конструкцією та, як практична категорія, 

– «динамічне явище, що демонструє різноманітні варіанти її реалізації» [38, 

с. 9]. М.О. Теплюк зазначає, і ми погоджуємося з такою точкою зору, що «у 

практиці світового конституціоналізму конкретне втілення в життя 

принципу розподілу влади залежить від впливу багатьох чинників: 

історичних особливостей розвитку держави, економічного, соціального та 

культурного розвитку суспільства, етнічних, міжнародних та інших 

чинників. Стають дедалі більше помітними зростання соціальної ролі 

держави, а також вплив політичних партій на формування й 
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функціонування державної влади, що відбивається на виборі організаційно-

правових засад функціонування держави» [39, с. 27].  

Принцип розподілу державної влади знаходиться в постійному 

процесі еволюціонування, особливо це виявляється при загостренні 

політичної та соціальної ситуації в країнах. Як свого часу виникнення ідеї 

розподілу влади стало результатом революційної ситуації у Франції, так і з 

часом свого розвитку та вдосконалення принцип набуває при складанні 

несприятливих політичних умов в державі.  

Наприклад, визначення та співвідношення конституційних принципів 

єдності державної влади та її розподілу «в конкретних умовах нашої країни 

стає вкрай актуальним не лише з погляду утвердження в ній демократичної 

соціальної правової держави, а найперше з точки зору потреби запобігання 

перманентним політико-правовим конфліктам усередині державної влади, 

які супроводжують розвиток України останніми роками» [39, с. 27]. Тобто, 

з виникненням ситуації, в якій необхідність перегляду конституційних норм 

взагалі та питань організації державної влади зокрема стає нагальною, 

постає необхідність реформування моделі розподілу державної влади. О.Ю. 

Бульба зазначає, що «характерними особливостями процесу реформування 

моделі розподілу влади є наявність його політичного та наукового аспектів» 

[30, с. 27]. Отже, наукове дослідження принципу розподілу державної влади 

знов набуває актуальності. Деякі науковці вважають, що при реалізації 

зазначеного принципу фактично здійснюється розподіл праці. Щодо поділу 

праці, то він склався в суспільстві об’єктивно. З поглибленням зв’язків між 

людьми у процесі їх трудової діяльності неодмінною умовою корисної 

праці з найменшими затратами часу й засобів стало зосередження зусиль 

окремих людей та їх груп на якомусь одному певному виді діяльності. 

Професійний поділ праці викликає необхідність обміну результатами 

виробництва й координації спільної діяльності людей, праця яких усе 

більше набуває суспільного характеру. Це створює передумови соціального 
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поділу праці, тобто розшарування суспільства на відповідним чином 

організовані особливі групи людей, які й виконують певні соціальні функції 

[40, с. 80-81]. На нашу думку, доцільно ознайомитися із позиціями 

провідних науковців-теоретиків стосовно визначення, вдосконалення та 

реалізації принципу розподілу державної влади.  

П.А. Трачук зазначає, що принцип розподілу публічної влади є 

«надзвичайно важливою керівною ідеєю правової держави». Разом із цим 

він зауважує, що при реалізації принципу розподілу влади йдеться не про 

розподіл державної влади, а про розподіл сфер повноважень і праці між 

суб’єктами, на яких покладено задачі та функції держави. Він також 

пропонує розглядати принцип розподілу влади у двох аспектах: «1) як 

найбільш раціональний спосіб розподілу сфер праці у структурованій 

системі єдиних державних органів; 2) як умову попередження узурпації 

всієї повноти влади будь-якої із її гілок, державним органом, громадськими 

організаціями, окремою особою» [41, с. 996-997]. Ю.О. Фрицький вважає, 

що «державна влада є єдиною і неподільною, розподілу ж, розмежуванню 

належать лише владні повноваження – законодавчі, виконавчі і судові, які, 

незважаючи на певну самостійність і незалежність, є інтегрованими 

частинами єдиної за своїм походженням державної влади» [13, с. 15]. В.Б. 

Авер’янов висловлює думку, що розподіл влади, з одного боку, – це 

«виділення основних функціональних видів (частин) діяльності держави – 

законотворення, правозастосування і правосуддя», а з іншого – структурна 

побудова «державного апарату з різних видів (груп) державних органів – 

законодавчих, виконавчих і судових» із відповідним їх обсягом компетенції 

[12, с. 30]. О.М. Леванчук зазначає, що принцип розподілу влади «не 

протистоїть єдності державної влади» та полягає не в розмежуванні 

компетенції, повноважень або функцій, а основною метою його є 

недопущення зосередження влади в одній її гілці [20, с. 21]. К.А. Бабенко у 

своєму дисертаційному дослідженні проблем реалізації принципу розподілу 
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державної влади в Україні дійшов висновку, що «зміст теорії розподілу 

державної влади складає реалізація двох основоположних завдань, що 

стоять перед сучасними демократичними державами: 1) забезпечення 

ефективного функціонування органів державної влади; 2) формування 

механізмів, що унеможливлюють монополізацію влади і перетворення 

демократичного політичного режиму на будь-яку з недемократичних форм» 

[42, с. 8]. О.В. Бабкіна та В.П. Горбатенко роз’яснюють розподіл влади як 

«принцип розмежування функцій в єдиній системі державної влади з 

розподілом її на законодавчу, виконавчу й судову гілки, які здійснюють свої 

повноваження кожна самостійно, врівноважуючи одна одну» [43, с. 560-

561]. Ю.В. Ломжець вважає, що розподіл влад, по-перше, – це розподіл 

влади між державними органами та, по-друге, спосіб стримування 

державної влади у межах цивілізованого суспільства. Взагалі він 

виражається у «системі стримувань і противаг таким чином, щоб жоден з 

органів не зайняв авторитарно-абсолютистського становища, а відтак не 

зневажав право і конституцію» [44, с. 61]. М.Г. Жуган і В.В. Марченко, 

проаналізувавши думки науковців і практиків, які заперечують принцип 

розподілу державної влади, визначили, що «заперечення принципу 

розподілу влади шляхом «підміни» його розподілом функцій не є новим і 

оригінальним», але вони наполягають, що стабільність та баланс між 

законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади «може бути 

забезпечений тільки на основі дотримання принципу розподілу влади. Його 

порушення, заміна розподілом функцій – шлях до тоталітаризму…» [45, с. 

195]. 

Аналіз думок провідних теоретиків і практиків, філософів, 

політологів, правознавців дозволяє дійти висновку, що взагалі на сьогодні 

існує два підходи до принципу розподілу державної влади. Так, одні 

(В.Б. Авер’янов, К.А. Бабенко, О.М. Леванчук, М.Г. Жуган та ін.) вважають, 

що принцип розподілу влади дійсно є важливим невід’ємним елементом 
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організації та функціонування державної влади в демократичній державі, а 

інші (О.В. Бабкіна, В.П. Горбатенко, Ю.О. Фрицький та ін.) не визнають 

даний принцип та вважають, що фактично йдеться про банальний розподіл 

функцій (компетенції, повноважень, праці) між державними органами.  

На нашу думку, останні вислови виявляють дещо неповний підхід до 

визначення та розуміння принципу розподілу влади. П.А. Трачук із 

посиланням на Ю.М. Тодику пропонує розглядати ідею розподілу влади у 

широкому (як конституційний принцип, згідно з яким державна влада 

формується на засадах розподілу її на законодавчу, виконавчу і судову, а 

також незалежності суду й підсудності президента) і вузькому (як розподіл і 

структурно-функціональне розмежування діяльності органів законодавчої, 

виконавчої і судової гілок влади) розумінні [41, с. 997]. Але ми вважаємо, 

що конституційний принцип розподілу влади є більш комплексним 

правовим інститутом, який слід розуміти у двох категоріях: по-перше, як 

декларування (конституційне закріплення принципу), тобто проголошення 

в Конституції, що в державі єдина державна влада реалізується на підставі 

розмежування її на законодавчу, виконавчу та судову гілки, і, по-друге, як 

реалізація (практичне застосування принципу), тобто фактичний розподіл 

повноважень між відповідними кожній гілці влади державними органами та 

встановлення меж їх взаємодії (чим забезпечується єдність влади), 

контролю, підзвітності, засобів реагування тощо (забезпечується шляхом 

застосування системи стримувань та противаг) з метою недопущення 

свавілля, перевищення та зловживання владою. Саме таким чином у 

практичній єдності цих теоретичних інститутів, на нашу думку, запорука 

ефективності організації та реалізації державної влади. 

Враховуючи наведене вище, ми переконані, що не можна 

заперечувати конституційний принцип розподілу державної влади з 

відповідною йому системою стримувань і противаг, оскільки лише його 
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конституційне закріплення і практичне втілення дає можливість 

забезпечити гармонійне становлення та розвиток демократичної держави.  

 

 

1.2 Роль, призначення та місце органів виконавчої влади в системі 

органів державної влади 

 

Органи виконавчої влади здійснюють управлінську діяльність та 

реалізують повноваження щодо організації та забезпечення виконання 

законів в Україні. Отже, значне навантаження з практичного забезпечення 

життєдіяльності суспільства покладається саме на систему органів 

виконавчої влади, з реорганізації яких і почалась сучасна адміністративна 

реформа.  

Органи виконавчої влади України пройшли певний історичний шлях 

формування, який було розпочато із прийняттям 16.07.1990 р. Декларації 

про державний суверенітет України, ухваленням 18.04.1991 р. Верховною 

Радою Закону УРСР «Про утворення Кабінету Міністрів Української РСР», 

21.05.1991 р. – Закону УРСР щодо внесення змін і доповнень до 

Конституції Української РСР з приводу удосконалення системи державного 

управління та 25.06.1991 р. – постанови «Про вибори Президента 

Української РСР». Організації та розвитку органів виконавчої влади 

стосувалися також закони УРСР «Про заснування поста Президента 

Української РСР та внесення змін і доповнень до Конституції (Основного 

Закону) Української РСР» та «Про Президента Української РСР» [46, с. 80]. 

Але вперше термін «виконавча влада» в Україні було запроваджено 

Конституцією України 05.07.1991 р. із введенням поста Президента 

Української РСР при визначенні його правового статусу як вищої посадової 

особи та глави виконавчої влади. Саме відтоді виконавча влада набула 

свого значення та суті й була започаткована її чітка ієрархічна трирівнева 
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система: вищий рівень в особі Президента та Кабінету Міністрів України; 

центральний – міністерства та інші центральні органи державної виконавчої 

влади; місцевий – місцеві державні адміністрації [2, с. 22]. Виконавча влада 

в Україні та система її органів були об’єктом обговорення та дослідження в 

подальшій розробці Конституції України. Взагалі обговорення Концепції 

Конституції України, конституційний, політичний процес, проблемні 

питання розбудови незалежної України викликали активний інтерес з боку 

світової спільноти [46, с. 80]. Протягом часу до прийняття чинної 

Конституції України запроваджена 1992 р. система органів виконавчої 

влади перетерпіла неодноразові зміни як за кількісними показниками 

(збільшення чи зменшення кількості органів виконавчої влади), так і за 

якісними – скасування місцевих державних адміністрацій [2, с. 22].  

У свою чергу, А.А. Коваленко вважає, що існують два основні 

підходи щодо визначення хронологічних меж виникнення виконавчої влади 

та її органів. Так, першою «нижньою хронологічною межею» може 

вважатися рік прийняття Конституції України, через те що саме вона була 

першим правовим документом, яким було запроваджено систему державної 

влади в Україні взагалі та державної виконавчої влади та її органів зокрема. 

З іншого боку, «початком процесу активної розбудови єдиної, цілісної та 

ефективної виконавчої влади» можна вважати час появи «у світовому 

геополітичному просторі незалежної Української держави», тобто з 

прийняттям таких документів, як Декларація про державний суверенітет 

України, Акт проголошення незалежності України й особливо із 

запровадженням інституту Президента України [47, с. 12]. Але, на нашу 

думку, часом «зародження» української виконавчої влади та системи її 

органів є прийняття Конституції України 1991 року, у якій вперше було 

застосовано термін «виконавча влада» і затверджено систему її органів саме 

стосовно українських органів влади, на які покладено повноваження щодо 
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здійснення управлінської діяльності, організації реалізації законів тощо [48, 

с. 86].  

Кожна з гілок влади «має специфічне, унікальне призначення в 

системі державної влади та виконує завдання і функції, притаманні тільки 

їй», тобто жодна з гілок влади не може бути відокремлена як більш важлива 

та значима. Разом із тим, виконавча влада, через свій безпосередній зв’язок 

із «повсякденним життям громадян», є «найбільш видимою частиною 

політичної системи суспільства» [49, с. 302-303]. Звісно, основне підґрунтя 

організації і функціонування виконавчої влади, «пріоритетність 

законодавчої регламентації функцій, повноважень і порядку діяльності» її 

органів визначені Конституцією України. Але фахівці вважають, що досвід 

практичного функціонування, управлінська практика свідчать про дещо 

«застарілу» нормотворчу регламентацію [50, с. 106]. Саме цим обумовлена 

підвищена увага до проблем організації, функціонування та удосконалення 

діяльності виконавчої влади та її органів і актуальність наукових 

досліджень даної сфери. 

Питанням виконавчої влади, її органів, визначенню відповідних 

дефініцій, основних ознак, сутнісних рис, призначенню тощо приділяли 

увагу у своїх наукових дослідженнях В.Б. Авер’янов, О.М Бабич, 

Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, В.С. Гошовський, В.П. Єрмолін, А.А. Коваленко, 

Н.П. Тиндик, Ю.О. Фрицький, О.В. Хоменко та інші вчені [51,  с. 34-40; 52; 

53, с. 325-330; 54, с. 85-90; 55, с. 65-73; 56, с. 44-51; 57, 58, с. 26-29].  

Виконавча влада – різноаспектна і багатопланова правова та 

політична категорія, яка на сучасному етапі українського державотворення 

є найбільш використовуваною та відповідно потребує додаткового 

дослідження з метою її подальшого удосконалення. Влада, подібна 

виконавчій за своїми ознаками, цілями, завданнями тощо, запроваджена в 

усіх країнах світу, має тривалий строк історичного становлення та розвитку 

і великий обсяг теоретичного й практичного досвіду [50, с. 106].  
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Науковці вважають, що існує два варіанти походження виконавчої 

влади. Так, відповідно до першої теорії, виконавча влада виникає майже 

разом із появою держави і реалізується монархами та іншими спеціальними 

посадовими особами («консулами – у стародавньому Римі, дожами – у 

Венеції, державними капітанами – у Генуї, посадниками та архієпископами 

– в Новгороді»). Відповідно до другої теорії,  виконавча влада, як одна з 

гілок єдиної державної влади, виникає лише за умови реалізації принципу 

розподілу державної влади [49, с. 304]. О.М. Бабич із посиланням на О.В. 

Хоменко, зазначає, що своїх особистих сутнісних ознак виконавча влада 

набуває лише в результаті застосування принципу розподілу державної 

влади. «При цьому вона є самостійною та незалежною від інших гілок у 

виконанні власних, законодавчо встановлених повноважень і, таким чином, 

має можливість контролювати їх діяльність, входячи до системи 

стримувань і противаг» [49, с. 304]. Д.М. Бахрах, у свою чергу, однозначно 

зазначає, що виконавча влада виникла із появою держави навіть вже у 

первісному суспільстві. За тих часів вона проявлялася у владі ватажка та 

його помічників над первісним стадом, та підставою її була фізична сила і 

мужність; влада старійшини над плем’ям будувалася на підставі морального 

авторитету та традицій. Сучасних ознак виконавча влада починає набувати 

з часом, спираючись на армію (військові загони), посадових осіб (апарат 

чиновників) та податкову систему. Взагалі сконцентровано виконавчу владу 

було «у руках» монархів. Вона була єдиною в державі та виконувала 

одночасно функції законотворчості, управління і правосуддя. Так, Д.М. 

Бахрах відзначає, що виконавча влада була історично першою державною 

владою [14, с. 66-67]. 

Перш ніж визначити місце та значення органів виконавчої влади в 

системі органів державної влади, доцільно ознайомитися з думками 

провідних науковців та практиків щодо поняття, основних ознак та 

сутнісних рис виконавчої влади та її органів. Так, Н.П. Тиндик зазначає, що 
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виконавча влада має низку узагальнюючих ознак: 1) характеризується 

можливістю реально і дієво управляти діями громадян, узгоджувати спірні 

індивідуальні або колективні питання, шляхом підкорення їх єдиному 

порядку, волі через застосування переконання або примусу; 2) первісно 

виступала як суспільна воля та із формуванням політики і політичних 

відносин формуються відповідні державні органи, «покликані 

забезпечувати реалізацію державної волі»; 3) система виконавчої влади має 

дві сторони функціонування: внутрішню (складається, з одного боку, з 

діалектичного поєднання об’єктивних і суб’єктивних факторів, а з іншого – 

з поєднання статичних і динамічних елементів) і зовнішню (характеризує її 

цільовий зв’язок та «відображається в формах, методах і засобах їх 

досягнення»); 4) «наділена прерогативою щодо здійснення законотворчості 

та реалізації заходів державного примусу», які є одним з атрибутів 

виконавчої влади [50, с. 108-109].  

О.М. Бабич виділяє наступні загальні риси виконавчої влади: 

1) «виконавча влада є різновидом (гілкою) державної влади»; 2) одним з 

основних завдань виконавчої влади є виконання нормативно-правових 

актів, але не слід розуміти таке твердження буквально, бо виконавча влада 

здійснює більш широке коло повноважень; 3) зміст виконавчої влади 

полягає в управлінській діяльності державою та суспільством, яка 

контролюється з боку інших гілок влади; 4) суб’єктний склад виконавчої 

влади представляє різнорівневу систему органів; 5) виконавча влада 

універсальна та єдина (здійснюється постійно та повсюдно на всій території 

держави) [49, с. 305-308].  

Д.М. Бахрах визначає наступні ознаки виконавчої влади: вона носить, 

по-перше, організуючий характер (налагодження суспільних зв’язків в усіх 

сферах життєдіяльності, на неї покладена вся практична діяльність із 

реалізації законодавства, тобто саме органи виконавчої влади здійснюють 

необхідні організуючі, координуючі та контролюючі дії з метою виконання 
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законодавства); по-друге – універсальний характер (виконавча влада 

здійснюється необмежено у часі та просторі); по-третє – предметний 

характер (при реалізації повноважень органи виконавчої влади 

застосовують необмежені правові, інформаційні, економічні, технічні та 

інші види ресурсів); по-четверте – примусовий характер (для забезпечення 

позасудового, адміністративного примусу застосовується армія, міліція, 

інші спеціалізовані органи та установи) [14, с. 67-68].  

Ю.О. Фрицький до основних складових виконавчої влади відносить: 

систему органів виконавчої влади та її посадових осіб; вид діяльності – 

адміністративний (управлінський); повноваження; залежність від форми 

правління; основне призначення – в процесі реалізації повноважень 

відбувається виконання законодавства [13, с. 16]. 

О.В. Хоменко в своєму дисертаційному дослідженні виявила наступні 

особливості виконавчої влади:  

1) безпосереднім призначенням виконавчої влади є виконання 

законодавства та «участь у розробці та здійсненні державної політики»;  

2) розгалужена система державних органів, забезпечених державними 

службовцями;  

3) виконавча влада виявляється у діяльності працівників відповідних 

органів, які функціонують на різних рівнях (центральному, місцевому) і 

складають механізм реалізації виконавчої влади;  

4) «основними елементами механізму виконавчої влади є глава 

держави, уряд, центральні (міністерства, відомства) й місцеві органи 

виконавчої влади»;  

5) бюрократична організація діяльності органів виконавчої влади, яка 

виявляється у ієрархічності, формальності та регламентованості 

управлінської діяльності;  

6) стабільність і динамізм діяльності органів виконавчої влади;  
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7) у порівнянні із діяльністю законодавчої і судової гілок влади, 

діяльність органів виконавчої влади реалізується за «спрощеною 

процедурою» [40, с. 7]. Враховуючи наведене вище, можна дійти висновку, 

що кожний з науковців пропонує власне бачення ознак, особливостей, 

загальних рис виконавчої влади.  

З огляду на вищезазначене, до основних особливостей виконавчої 

влади слід віднести такі: 1) має ієрархічну організаційно-штатну побудову; 

2) є складовою апарату державного управління, який належить до числа 

складних самоврядних інституційних систем; 3) основним завданням 

виконавчої влади є виконання законодавства в широкому сенсі (тобто 

здійснення організуючих, координуючих та контролюючих заходів щодо 

забезпечення виконання законів); 2) виконується це завдання шляхом 

здійснення управлінської діяльності спеціально створеною різнорівневою 

системою органів виконавчої влади; 3) діяльність ця універсальна 

(необмежена у часі та діє необмежено на території України) та 

забезпечується можливістю застосування необмежених ресурсів як 

технічного, економічного, правового та іншого характеру, так і ресурсами 

забезпечення примусу – армія, міліція тощо [59, с. 238]. 

На сьогодні не існує однозначного визначення поняття виконавчої 

влади. Вчені на підставі виявлених ознак, узагальнюючих рис пропонують 

відповідні дефініції виконавчої влади. З метою розкриття сутності 

виконавчої влади доцільно ознайомитися з поняттями виконавчої влади, 

запропонованими провідними науковцями. Так, О.В. Хоменко розуміє 

виконавчу владу як «сукупність державно-владних повноважень по 

виконанню законів, розробці і здійсненню державної політики, що 

реалізуються розгалуженою ієрархічною спеціалізованою сукупністю 

державних органів на принципах оперативності, адміністративної 

підлеглості, підзаконності, підзвітності перед представницькими органами 

та поєднанні динамізму і стабільності» [40, с. 19]. В.П. Єрмолін 
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сформулював поняття виконавчої влади наступним чином: «Вона є 

своєрідною галуззю (сферою, видом) публічної влади, зміст якої складає 

діяльність органів державної влади по здійсненню управління як 

цілеспрямованого впливу на розвиток різних сфер суспільного буття 

шляхом реалізації їх владних повноважень методами і засобами, 

визначеними конституційним і, насамперед, адміністративним правом». 

Тобто, він вважає, що виконавча влада – це: 1) напрям державної діяльності 

– державне управління; 2) система органів, які реалізують повноваження у 

межах цієї діяльності [60, с. 21; 61, с. 6].  

Т.І. Друцул, проаналізувавши різні думки вчених з цього приводу, 

зазначає, що основною особливістю виконавчої влади є її другорядний 

характер, похідний від законодавчої влади, і основним призначенням – 

виконання законодавства у чітко обмеженому правовому полі [22, с. 12]. 

Ю.О. Фрицький наголошує на тому, що виконавча влада є «відносно 

самостійною гілкою державної влади, яка має притаманні їй власні 

завдання, функції, компетенцію, які здійснюються системою органів 

виконавчої влади» [13, с. 21].  

Н.П. Тиндик, проаналізувавши думки науковців щодо визначення 

поняття виконавчої влади, виділив «чотири основних підходи щодо цього: 

діють на основі вольових відносин; є органами держави; виконують 

специфічні функції; наділені певним колом повноважень» [50, с. 108]. М.П. 

Ткач, у свою чергу, дослідив різні підходи до розуміння сутності 

виконавчої влади та дійшов висновку, що вони зводяться до наступних 

визначень: 1) виконавча влада – це система органів; 2) виконавча влада – це 

державна управлінська діяльність або сукупність державних владних 

повноважень; 3) виконавча влада реалізує «веління законодавчої влади» 

через здійснення управлінської діяльності; 4) виконавча влада – це 

«казуальні відносини» між суб’єктом та об’єктом влади (Е.О. Старостін) 

[62, с. 54-57]. 
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Враховуючи наведене вище, вважаємо, що виконавча влада – це 

окрема гілка державної влади, на яку покладено завдання щодо здійснення 

управлінської діяльності в державі згідно із законодавством, через систему 

спеціально створених державних органів – органів виконавчої влади. 

Специфікою діяльності виконавчої гілки державної влади, яка відрізняє її 

від законодавчої і судової, є те, що функціонування виконавчої влади тісно 

пов’язано із реалізацією громадянами України майже всього обсягу 

конституційних прав і свобод, бо саме до її повноважень входить обов’язок 

«створення необхідних матеріальних та організаційних умов для реалізації 

громадянами своїх прав і свобод» [50, с. 110].  

Загальновідомо, що основним призначенням виконавчої влади є 

виконання та реалізація нормативно-правових актів держави, але діяльність 

її не обмежується лише реалізацією законодавства. Так, як зазначає 

О.М. Бабич, з одного боку, виконавчій владі при забезпеченні 

життєдіяльності держави та суспільства в усіх сферах (економіка, освіта, 

наука, безпека, культура, охорона здоров’я тощо) доводиться вирішувати 

щоденні питання, які виникають в процесі реалізації повноважень органами 

виконавчої влади, а з іншого – виконавча влада наділена певними 

повноваженнями, які не пов’язані із безпосереднім виконанням законів, 

прийнятих парламентом [49, с. 304-305]. 

Тобто, не можна однозначно вважати призначенням виконавчої влади 

примітивне виконання законодавства, оскільки здійснення планування, 

контролюючої та управлінської діяльності в усіх сферах життєдіяльності 

«має творчий характер». Так, виконавча влада та її органи відіграють 

значно важливішу та ширшу роль в системі державних органів, ніж 

виконання законів. Взагалі до завдань виконавчої влади віднесено: 

запровадження вираженої законодавством суспільної волі; розробка і 

втілення програм суспільного розвитку; забезпечення дотримання 

законодавства; «нормотворча діяльність»; «організація, здійснення й 
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управління внутрішніми та зовнішніми справами в державі»; «управління 

діяльністю органів і установ, що забезпечують повсякденну життєдіяльність 

людей і соціальних осередків»; забезпечення суспільного та громадського 

правопорядку, стабільності і безпеки; «управління галузями народного 

господарства»; «захист прав і свобод людини та громадянина» [50, с. 305]. 

О.М. Бабич також наголошує, що поняття виконання законів, яке є одним з 

основних завдань виконавчої влади та її органів, є досить широким та 

включає в себе здійснення наступних обов’язків: 1) «опублікування законів 

і вимоги їх виконання»; 2) «застосування примусу для забезпечення 

виконання»; 3) «виконання законів шляхом здійснення завдань, що 

покладаються безпосередньо на уряд»; 4) «виконання закону в найбільш 

широкому значенні, що полягає в забезпеченні мінімуму умов, необхідних 

для підтримки публічного порядку та функціонування публічних служб» 

[50, с. 306]. 

З огляду на це вбачається, що діяльність виконавчої влади в 

узагальненому вигляді, в усіх проявах її здійснення спрямовується на 

реалізацію прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, 

встановлених законодавством України. Здійснюється ця діяльність 

системою спеціально створених державних органів – органами виконавчої 

влади, які, з одного боку, є складовою частиною державної влади (поряд із 

законодавчою та судовою гілками державної влади складають «механізм 

державного управління»), а з іншого – механізмом із «власною системою 

органів та організацій» [22, с. 13]. 

Державні органи взагалі та органи виконавчої влади зокрема, як 

правова категорія, мають певні специфічні ознаки, особливості, риси, які 

відрізняють їх від інших, існуючих та діючих у державі організацій. Так, 

щодо характеристики державного органу існує декілька підходів: 

«функціональні – структура, що виконує певні функції держави; 

соціологічні – колектив людей, що склався у процесі розподілу праці для 
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виконання покладених державою завдань у певній сфері; юридичні – 

наділення структури компетенцією, державно-владними повноваженнями; 

організаційні – місце в державному апараті та внутрішню побудову – 

організацію елементів та їх взаємодію» [2, с. 16]. Об’єднавши ці підходи, 

під державним органом запропоновано розуміти певний колектив осіб, 

наділений державою обсягом державно-владних повноважень та 

уповноважений нею на реалізацію її функцій і завдань у встановленому 

порядку [2, с. 18]. Д.М. Бахрах, у свою чергу, зазначає, що державні органи, 

як особливий вид організації людей, мають наступні загальні ознаки: 1) є 

окремими частинами державного апарату; 2) здійснюють державні функції; 

3) діють від свого імені та від імені держави; 4) наділені персональною 

компетенцією; 5) за свою діяльність несуть відповідальність перед 

державою; 6) запроваджуються державою; 7) положення, структура та 

діяльність регламентовані нормами законодавства [14, с. 85]. Враховуючи 

наведені вище ознаки, він пропонує наступну дефініцію державного органу: 

«Організований колектив, який створює самостійну частину державного 

апарату, наділену власною компетенцією, який виконує публічні функції, 

структура та діяльність якого регламентовані правом» [14, с. 85]. 

Органи виконавчої влади здійснюють функції державного управління 

економічним, соціально-культурним і адміністративно-політичним 

будівництвом, тобто соціально-економічний та політичний стан країни, 

перш за все, залежить від якості діяльності органів виконавчої влади [63, с. 

70]. Виконавчі органи, або органи державного управління (деякі автори 

ототожнюють ці поняття), – це органи, на які покладені повноваження із 

реалізації державної влади у формі організації діяльності із виконання 

законів [2, с. 20]. Але, враховуючи вищенаведені висловлювання щодо 

обсягів діяльності із виконання законів, вбачається, що таке визначення 

поняття органів виконавчої влади є дещо обмеженим. Взагалі воно занадто 

узагальнене і не дає можливості розкрити правову природу органів 
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виконавчої влади. 

Огляд думок провідних науковців свідчить, що під органами 

виконавчої влади розуміють: «різновид самостійних державних органів, 

призначених для здійснення виконавчо-розпорядчих функцій 

управлінського спрямування…» (В.Г. Гончаренко); органи виконавчої 

влади здійснюють свою діяльність від імені держави (Ю.А. Тихомиров) та є 

«складовою частиною державного апарату» (Ю.М. Козлов) [64, с. 156]. 

Зрозуміло, що органи виконавчої влади, як частина державної влади, є 

похідним поняттям від органу державної влади. Отже, органам виконавчої 

влади притаманні всі ознаки та загальні риси органів державної влади, і як 

поняття більш деталізоване, органи виконавчої влади наділені додатковими 

особливими ознаками. Так, Д.М. Бахрах виділяє наступні ознаки органів 

виконавчої влади: 1) вони здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність; 2) 

наділені правом прийняття самостійних оперативних рішень; 3) мають 

постійний штат працівників; 4) створюються рішенням вищестоящих 

органів; 5) підконтрольні та підзвітні вищестоящим органам; 6) 

формування, структура, діяльність регулюються нормами 

адміністративного права. Важливо, що всі перелічені ознаки 

взаємопов’язані та притаманні органам виконавчої влади лише при своїй 

сукупності та співвідношенні [14, с. 85-86].  

І.О. Кульчій, у свою чергу, окреслює особливості органів виконавчої 

влади таким чином: як частина державної виконавчої влади, не можуть 

існувати поза нею; утворюються вищестоящим органом виконавчої влади; 

здійснюють підзаконну виконавчо-розпорядчу діяльність, забезпечують 

виконання законів, підзаконних нормативно-правових актів, рішень 

юрисдикційних органів, у тому числі із застосуванням заходів примусового 

характеру; наділені розпорядчими повноваженнями у відносинах із 

громадянами; забезпечують організацію соціально-економічних та інших 

процесів; у межах своєї компетенції володіють оперативною самостійністю; 
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здійснюють управлінську діяльність у формах та методами, які надають 

можливість дієвого впливу на життєві ситуації [64, с. 157]. 

Важливо, що при дослідженні питання виконавчої влади та її органів 

вбачається ототожнення понять «органи виконавчої влади» та «виконавчі 

органи», що, на нашу думку, не є допустимим. Виконавчі органи 

створюються для реалізації та виконання завдань і функцій місцевого 

самоврядування (виконавчі комітети міських рад тощо), громадських 

формувань та інших організацій. Особливістю ж органів виконавчої влади є 

те, що вони є частиною саме державної влади, наділені владними 

повноваженнями, які підтверджуються можливістю застосування 

примусових засобів. 

Таким чином, враховуючи вищенаведене, доцільно визначити 

дефініцію органів виконавчої влади наступним чином: «Різновид органів 

державної влади, наділених законодавством державно-владними 

управлінськими повноваженнями щодо забезпечення життєдіяльності 

країни із можливістю застосування заходів примусового характеру». 

Багато науковців при дослідженні питань виконавчої влади, її 

сутності, особливих рис, місця в системі гілок влади тощо, доходять 

висновку, що виконавча влада має ознаки влади вторинної, підвладної 

законодавчій гілці влади; має другорядний, похідний характер, що 

обумовлюється специфікою діяльності органів виконавчої влади. Дії 

органів виконавчої влади ґрунтуються на законі, вони не повинні йому 

суперечити і мають бути спрямовані на виконання закону, з чого й 

походить назва «виконавча влада» [21, с. 122].  

Разом із тим, О.О. Майданник зазначає, що виконавча гілка влади 

може бути «органічним елементом державного механізму, що ефективно 

здійснює управлінські функції, лише за умови її діяльності на основі й у 

межах закону», тобто лише за умови її другорядної ролі. Така ситуація є 

наслідком того, що, маючи у своєму віданні значні ресурси, важелі 
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управління та можливість застосування засобів примусового характеру 

(застосування силових структур), виконавча гілка влади реально «має 

можливість піднестися над іншими гілками влади, утвердитися як 

авторитарна влада», особливо за відсутності гарантій забезпечення 

законності діяльності виконавчої влади [65, с. 103]. Таким чином, 

вбачається, що у разі відсутності забезпечення законності діяльності органів 

виконавчої влади через застосування елементів системи стримувань та 

противаг виконавча гілка влади має можливість зайняти місце провідної 

гілки державної влади.  

А.А. Коваленко у своєму дисертаційному дослідженні зазначав, що є 

два можливих шляхи розвитку виконавчої влади: перший передбачає 

подальше розширення обсягу компетенції органів виконавчої влади та 

відповідне піднесення її значення в системі гілок влади та політичній 

системі; другий «окреслює цю тенденцію як загрозу інститутам 

громадянського суспільства». Важливо, що, досліджуючи проблему 

подальшого розвитку виконавчої влади, прихильники обох шляхів не 

заперечують факт розширення компетенції органів виконавчої влади [47, с. 

13]. 

Способом, що може запобігти негативному розвитку виконавчої 

влади в напрямку авторитаризації влади, є «стримування й урівноваження її 

сильними і незалежними законодавчою і судовою гілками влади». Цього 

можна досягти шляхом чіткого розмежування повноважень, забезпечення 

механізмів державних гарантій законності діяльності органів виконавчої 

влади (однією з гарантій, наприклад, є забезпечення контролю діяльності, 

як елемента системи стримувань і противаг) [65, с. 103]. 

Досвід історичного становлення виконавчої влади свідчить про те, що 

на певних етапах розвитку суспільства, в залежності від багатьох факторів, 

рівень збалансованості різних гілок державної влади змінюється (обсяг, 

зміст, характер їх функцій та повноважень). Особливо такий дисбаланс 
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виявляється в періоди «екстремальних умов розвитку суспільства», у 

надзвичайних ситуаціях (війни, революційні ситуації, економічні кризи 

тощо) і характеризується посиленням функцій та повноважень виконавчої 

влади та її органів за рахунок відповідного звуження повноважень 

законодавчої влади. Така закономірність обумовлена тим, що саме 

виконавча влада має можливість швидко та гнучко впливати на розвиток 

суспільних подій і саме виконавча влада покликана розробляти та 

відпрацьовувати засоби, способи та шляхи реалізації законів шляхом 

здійснення поточного управління [1, с. 68-69].   

Огляд позицій провідних науковців щодо організації діяльності 

органів виконавчої влади дозволяє зробити висновок, що в юридичній 

літературі під діяльністю органів виконавчої влади мається на увазі 

здійснення управлінської діяльності. Так, з метою з’ясування сутності 

діяльності органів виконавчої влади важливо визначити поняття 

державного управління та його значення в реалізації функцій виконавчої 

влади та її органів. Питання щодо співвіднесення понять державного 

управління та сутності діяльності органів виконавчої влади поставали ще у 

ХІХ ст. І.Л. Бачило зазначає, що «терміни «виконавча влада» і «державне 

управління» є парними і тісно взаємопов’язаними …, в історії розвитку 

державної влади ці терміни час від часу займали пріоритетне місце і 

пояснювались один засобом іншого» [31, с. 29].  В.П. Єрмолін наголошує, 

що питання співвіднесення виконавчої влади та державного управління є 

актуальними і в сучасній зарубіжній і вітчизняній теоретичній науці та 

практиці виконавчої влади [31, с. 29].  

За радянських часів поняття виконавчої влади також сприймалося 

негативно, як буржуазний термін. Активно застосовувалося та розвивалося 

поняття державного управління, яке розумілося як відносно «самостійний 

вид діяльності держави», разом із діяльністю держави саме органів 

державної влади (Рад народних депутатів всіх рівнів), правосуддя та 
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прокурорського нагляду. Із набуттям Україною незалежності і 

запровадженням конституційного принципу розподілу державної влади, 

види діяльності держави, які мали місце за радянських часів, втратили своє 

значення. Отже, вид діяльності держави, який мав назву «державне 

управління», набув нового визначення – «виконавча влада» [66, с. 18; 60, с. 

29], але сутності та значення свого не втратив.  

Проте на сьогодні науковці-правознавці не визначилися однозначно 

щодо тотожності або співвідношення юридичних явищ державного 

управління та виконавчої влади. Так, В.Б. Авер’янов вважає, що категорії 

виконавчої влади та державного управління не збігаються, а 

співвідносяться одна з одною таким чином: по-перше, державне управління 

є видом владно-організуючої діяльності взагалі, яка здійснюється і поза 

системою державних органів виконавчої влади (в середині органів різних 

гілок державної влади між керівником та підлеглими посадовими особами в 

апараті парламенту, судах, органах прокуратури та інших державних 

органах або в середині підприємств, установ, організацій державного 

сектора між адміністрацією та персоналом); по-друге, слід враховувати, що 

функції виконавчої влади в демократичних державах реалізуються не лише 

органами саме державної виконавчої влади, а делегуються органам 

місцевого самоврядування, навіть деяким громадським організаціям, та 

взагалі зміст функцій виконавчої влади рівнозначно властивий і «місцевому 

самоврядуванню як формі організації в цілому публічної влади». Так, 

«діалектика співвідношення понять «виконавча влада» і «державне 

управління» полягає в тому, що певні функції державного управління 

реалізуються поза виконавчою владою та одночасно певні функції 

виконавчої влади реалізуються поза державним управлінням [66, с. 18-19].  

С.В. Тихомиров та І.Л. Бачило також підтримують точку зору щодо 

співвіднесення цих понять та визначають, що державне управління за 

суб’єктним складом – більш широке поняття у порівнянні із виконавчою 
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владою. Тобто, кожний орган виконавчої влади є органом державного 

управління. Разом із тим, навпаки, не кожний орган державного управління 

– орган державної виконавчої влади [49, с. 305]. Із поняття державного 

управління, запропонованого А.Ф. Мельником, вбачається ототожнення 

понять виконавчої влади та державного управління. Так, він вважає, що 

державне управління – це «один з видів діяльності зі здійснення державної 

влади (поруч із законотворенням і правосуддям), який полягає в практичній 

реалізації організаційних, виконавчо-розпорядчих функцій із втілення в 

життя вимог законодавства і здійснення на цій основі управлінського 

впливу щодо певних об’єктів» [67, с. 75]. О.М. Бабич із посиланням на В.Б. 

Авер’янова зазначає, що правильне розуміння виконавчої влади можливе 

лише через встановлення органічного зв’язку виконавчої влади та 

державного управління, тобто характер виконавчої влади (обумовлений 

саме її призначенням) й відображає «її органічну єдність зі змістом 

управлінської діяльності держави»; вказує, що В.М. Шаповал, у свою чергу,  

«встановлює синонімічність понять виконавчої влади і державного 

управління». Проте саме О.М. Бабич вважає прийнятною думку С.В. 

Тихомирова, який заперечує тотожність категорій державного управління і 

виконавчої влади, та зазначає, що державне управління – це організаційно-

правова форма «здійснення виконавчої влади, вид державної діяльності, в 

межах якого практично реалізується виконавча влада, оскільки вона є 

політико-правовою категорією, в той час, як державне управління – 

організаційно-правовою» [49, с. 305].  

П.Т. Василенков визначає державне управління як виконавчо-

розпорядчу діяльність органів виконавчої влади, яка полягає в щоденному 

безпосередньому та оперативному впливі на майже всі суспільні відносини 

в державі [68, с. 213].  

Ю.М. Козлов вважає, що державне управління є виконавчою 

діяльністю держави, яка реалізується виконавчим апаратом або органами 
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державного управління, та основною метою його є забезпечення виконання 

законів [69, с. 8]. Ю.П. Битяк не ототожнює поняття виконавчої влади та 

державного управління, яке він характеризує як вид державно-владної 

діяльності. Співвідношення цих понять він вбачає у тому, що державне 

управління розглядається як виконавчо-розпорядча діяльність, яка 

здійснюється органами виконавчої влади та «категорія «виконавча влада» є 

політико-правовою, а категорія «державне управління» – організаційно-

правовою» і єдиний об’єднуючий фактор  це їх виконавча спрямованість 

[63, с. 18]. Враховуючи наведене вище, можна дійти висновку, що на 

сьогодні науковці «розділилися» на дві групи: зокрема В.Б. Авер’янов, 

І.Л. Бачило, Ю.П. Битяк, С.В. Тихомиров та ін. вважають, що поняття 

виконавчої влади та державного управління не є тотожними, а ці правові 

категорії співвідносяться одна з одною та не можуть існувати одна без 

одної; науковці другої групи (В.Т. Василенков, Ю.М. Козлов, А.Ф. 

Мельник, В.Н. Шаповал та ін.), у свою чергу, ототожнюють ці категорії.  

На нашу думку, поняття виконавчої влади та державного управління 

не можуть бути тотожними. Ці категорії співвідносяться між собою як 

частина та загальне, державне управління є формою організаційно-

розпорядчої діяльності органів виконавчої влади. Крім того, державне 

управління здійснюють не тільки органи виконавчої влади, але й 

законодавчої та судової. 

Термін «державне управління» досить розповсюджений у сучасній 

юридичній літературі, але наразі він не закріплений у Конституції України 

та майже зник з практики формування нормотворчої діяльності, тобто зі 

змісту нормативно-правових актів. Це може бути пояснено прагненням 

відмовитися на рівні нормотворчого закріплення від будь-яких проявів 

організації діяльності державної влади радянського періоду. Але відмова 

від терміна «державне управління» не може скасувати його сутності та 

значення для діяльності органів виконавчої влади.  
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Так, на сьогодні науковці обговорюють питання щодо необхідності 

конституційного затвердження поняття державного управління У свою 

чергу, В.П. Єрмолін вважає, що поняття державного управління в достатній 

мірі застосовується в нормативно-правових актах з питань організації 

діяльності органів виконавчої влади та немає категорійної необхідності у 

фіксації поняття державного управління на конституційному рівні [60, с. 

30].  

Так, у Законі України «Про управління об'єктами державної 

власності» визначено, що одним з основних завдань Кабінету Міністрів є 

здійснення управління об’єктами державної власності [70]. У Регламенті 

Кабінету Міністрів України передбачено, що Кабінет Міністрів вирішує 

«питання державного управління у сферах, віднесених до його 

компетенції», члени Кабінету Міністрів «несуть відповідальність за стан 

справ у дорученій сфері державного управління» тощо [71]. Таким чином, 

вбачається, що в нормотворчій практиці при визначенні діяльності органів 

виконавчої влади застосовуються терміни «управління», «державне 

управління».  

Важливо, що в конституціях деяких країн при визначенні виконавчої 

влади застосовується термін «державне управління» та супутні до нього. 

Наприклад, у Конституції Республіки Молдова зазначено, що уряд 

забезпечує проведення внутрішньої та зовнішньої політики держави і 

здійснює загальне керівництво публічним управлінням [72]. Конституцією 

Республіки Білорусь проголошено, що виконавчу владу здійснює Кабінет 

Міністрів, який є центральним органом державного управління [36]. 

Конституцією Литви встановлено, що уряд вирішує питання державного 

управління [60, с. 30]. Таким чином, на конституційному рівні закріплено 

співвідношення виконавчої влади та державного управління в країнах 

пострадянського простору.  
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В європейських країнах, наприклад у Німеччині, виконавча влада 

розуміється, як управлінська і адміністративна діяльність [73, с. 206], у 

Франції уряд виконує політичні та адміністративні (здійснення публічного 

управління, забезпечення повсякденного виконання законів) функції [74, с. 

199]. Отже, незалежно від спроб уникнути застосування терміна «державне 

управління» в українському конституційному нормотворенні, світовий 

досвід регулювання організації діяльності виконавчої влади свідчить, що 

сутністю її повсякденної діяльності є державне управління. Управлінським 

змістом виконавчої влади є діяльність органів виконавчої влади з 

управління державою та суспільством, яка контролюється з боку органів 

інших гілок державної влади та реалізується в межах власної компетенції, 

встановленої законом [49, с. 306]. 

Враховуючи наведене вище, можна дійти висновку, що значення 

органів виконавчої влади полягає саме у здійсненні державного управління 

в усіх сферах забезпечення життєдіяльності держави у формах 

управлінської та виконавчо-розпорядчої діяльності. Органи законодавчої та 

судової гілок влади наділені законом специфічною, обмеженою сферою 

діяльності, хоча також здійснюють управлінську діяльність, але лише у 

межах свого апарату.  

В.С. Гошовський зазначає, що органи виконавчої влади, здійснюючи 

управлінську (виконавчо-розпорядчу) діяльність, здійснюють загальне 

керівництво державними справами [21, с. 123]. Тому ми вважаємо, що 

відповідно до класичного розподілу державної влади, характерного для 

демократичних держав, гілка влади, на яку покладаються функції 

забезпечення організації та виконання законів у країні (державного 

управління взагалі), має називатися виконавчою владою.  

Місце і роль виконавчої влади та її органів у системі органів 

державної влади, обсяг їх повноважень у будь-якій демократичній державі 

взагалі та в Україні зокрема залежать від форми правління, системи 
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розподілу повноважень, стримувань та противаг, закріплених 

Конституцією. В.П. Єрмолін наголошує, що сутність виконавчої влади 

найбільш виразно простежується саме у зв’язку із формою державного 

правління, прийнятою у державі. Так, по-перше, формою державного 

правління засвідчується конституційно встановлене співвідношення між 

гілками державної влади (законодавчою і виконавчою); по-друге – 

компетенційні взаємозв’язки в системі виконавчої влади, зокрема між 

главою держави та урядом або між тим же урядом і його главою [61, с. 8]. 

Досвід історичного становлення та вибору форми державного 

правління в Україні на різних її етапах розвитку свідчить про те, що до 

вирішення цієї проблеми підходили по-різному. Але усі офіційні проекти 

чинної Конституції України, оприлюднені у 1993-1996 рр., пропонували 

запровадження в Україні саме змішаної республіканської форми 

державного правління [61, с. 9]. 

Затверджена Конституцією України республіканська форма 

державного правління змішаного, напівпрезидентського типу пов’язана з 

певним «дуалізмом» виконавчої гілки влади, що є наслідком запровадження 

компетенційних зв’язків між президентом і урядом. Тобто повноваження 

вищого суб’єкта виконавчої влади розмежовані певним чином між 

Президентом України і Урядом України (Кабінетом Міністрів) [12, с. 31; 31; 

75, с. 40]. 

Запровадження інституту президентства в Україні, свого часу, 

передбачало наділення Президента широким колом повноважень 

виконавчої влади, але Президент України не набув статусу ані органу 

виконавчої влади, ані глави виконавчої гілки влади [12, с. 31]. Відповідно 

до Конституції України 1996 року Президент України є главою держави і 

виступає від її імені [32], тобто, як зазначає О.М. Леванчук, Президент є 

вищою посадовою особою в державі. Вчений доходить висновку, що 

президентська влада не може бути судовою або законодавчою, а Президент 
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України здійснює державну владу як глава держави та як керівник 

виконавчої влади [20, с. 21-22].  

В.Б. Авер’янов, у свою чергу, визначає, що статус президента, як 

глави держави, має, так би мовити, наскрізне значення щодо гілок влади та 

специфікою його щодо виконавчої влади є те, що в статусі президента 

окреме місце займають повноваження щодо державного управління (тобто 

у сфері виконавчої влади) і обсяг їх залежить саме від запровадженої в 

державі форми правління. Отже, досвід зарубіжних країн, державна влада в 

яких реалізується на підставі принципу розподілу влади, свідчить про те, 

що інститут президента може бути наділений різним статусом (обсягом 

повноважень, функцій тощо) по відношенню до виконавчої гілки влади. 

Наприклад, у США, Мексиці, Єгипті та інших країнах президент 

безпосередньо пов’язаний з виконавчою гілкою влади, яка орієнтується на 

главу держави і підконтрольна йому. У Франції президент є главою 

держави і керівником виконавчої гілки влади [74, с. 200]. У такій державі як 

Туреччина президент менше пов’язаний із виконавчою гілкою влади, а 

більше – із законодавчою, а в деяких державах виконавча влада взагалі 

знаходиться поза прерогативою президента [20, с. 22]. 

В Україні до прийняття Конституції 1996 року Конституційним 

Договором між Верховною Радою України та Президентом України про 

основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого 

самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції 

України 1995 року було чітко визначено, що «Президент України є главою 

держави і главою державної виконавчої влади України» та «здійснює цю 

владу через очолювані ним Уряд  Кабінет Міністрів України та систему 

центральних і місцевих органів державної виконавчої влади» [76]. У 

Конституції України 1996 року відношення Президента до виконавчої 

влади задекларовано «досить гнучко». Тобто статус Президента не 

уособлюється з будь-якою гілкою державної влади, не запроваджено 
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прямого закріплення за Президентом статусу глави виконавчої влади [20, с. 

22], проте взаємозв’язок між Президентом України та державною 

виконавчою владою в державі досить тісний. Перш за все, він виявляється у 

компетенційних преференціях Президента у кадрових та установчих 

питаннях щодо виконавчої влади і в тому, що деякі вищі структури 

виконавчої влади прямо підконтрольні Президентові [12, с. 31; 20, с. 22; 32; 

75, с. 40 ].  

У свою чергу, Кабінет Міністрів України був визначений 

Конституцією 1996 року вищим органом у системі органів виконавчої 

влади, відповідальним органом виконавчої влади перед Президентом (ст. 

113) [32]. О.М. Леванчук зазначає, що аналіз повноважень Президента та 

правового статусу Кабінету Міністрів України за Конституцією 1996 року 

дозволяє дійти висновку, що виконавча влада не «замикається» лише на 

Кабінеті Міністрів на чолі із Прем’єр-міністром, а «належить» і Президенту 

України. Взагалі, він вважає, що широта і характер владних повноважень, 

наданих Президенту Конституцією 1996 року, є характерною якраз для 

глави виконавчої влади» [20, с. 22]. 

Таким чином, як зазначає В.Б. Авер’янов, в основу організації 

виконавчої влади в Україні була покладена модель своєрідного «подвійного 

центру …, який складається з двох функціонально поєднаних суб’єктів – 

Президента і Кабінету Міністрів», але важливо, що уряд є структурною 

ланкою (вищим органом) виконавчої гілки влади, а Президент відноситься 

до виконавчої влади компетенційно [12, с. 30-32; 75, с. 40]. Тобто існування 

в Україні подвійного центру було запроваджено на функціональному 

(компетенційному), а не на організаційному (структурному) рівні. Такий 

висновок, на нашу думку, не підлягає сумніву та витікає з положень 

Конституції України 1996 року.  

У 2004 році було проведено конституційну реформу, за якою Україна 

проголошена парламентсько-президентською республікою, проте 
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конституційні зміни не припинилися. Відбувалися вони в легалістський 

спосіб – переважно через рішення Конституційного Суду, які так чи інакше 

фіксували стан справ де-факто. Першим кроком на шляху перетворень 

Конституції стало рішення Конституційного Суду України від 30.09.2010 р. 

(далі – КСУ). Ним було визнано неконституційним Закон «Про внесення 

змін до Конституції України» від 08.12.2004 р. у зв’язку з порушенням 

конституційної процедури його розгляду та прийняття. Відтак він втратив 

чинність. Рішенням КСУ було відновлено дію Конституції в редакції від 

28.06.1996 р. [77]. 

Це рішення було сприйнято неоднозначно як правниками, так і 

політиками та політологами. Аргументи на підтримку рішення КСУ 

полягали в тому, що не варто було допускати правової конституційної 

лакуни, даючи час Верховній Раді на ухвалення рішення, яке вона могла і 

не ухвалити взагалі. Тим паче, існували сумніви в тому, чи має Верховна 

Рада право відновлювати дію Конституції в первинній редакції (чи взагалі в 

якійсь попередній). Аргументи «проти» базувалися в основному на тому, 

що КСУ перевищив власні конституційні повноваження, виступивши 

нормотворцем. 

Конституційна проблема полягала в тому, що за редакцією 

Конституції України від 08.12.2004 р. існував фактор пов’язаності 

політичної відповідальності уряду та парламентської коаліції. Остання мала 

одне передбачене Конституцією політичне завдання – формувати уряд. 

Надання йому підтримки було змістом діяльності коаліції фракцій, що 

випливало із конституційної місії. Однак через причини безсистемності у 

ході реформування конституційного і політичного дизайну, на які 

зверталася увага вище, у Конституції не було передбачено зворотної 

процедури, згідно з якою розпад правлячої коаліції, що сформувала уряд, 

тягнув би за собою необхідність відставки попереднього кабінету перед 

формуванням нової коаліції. Фактично в Конституції передбачено ситуацію 
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збереження складу уряду за втрати ним підтримки парламентської 

більшості і набуття можливості впливати на процес формування нової 

коаліції на свою підтримку. З одного боку, такий порядок забезпечує 

урядову стабільність, з іншого – спричиняє як міжособистісну, так і 

політичну конфліктність в ході формування нової коаліції та уряду, якщо у 

парламенті політична криза [78, с. 6-7]. 

Підсумовуючи оцінку стану основних напрямів конституційної 

реформи того часу, можна стверджувати, що вона зумовлена не стільки 

якоюсь внутрішньою «недосконалістю» тексту, скільки намаганням кожної 

з владних команд не лише підпорядкувати собі політичний ринок, але й 

закріпити своє панівне становище у Конституції як акті найвищої 

юридичної сили, впритул наблизивши реалії політичних відносин до рівня 

конституційних норм [79, с. 44]. 

Проте вже 2014 року було внесено зміни до Конституції України, 

внаслідок чого наша держава знову повернулася до парламентсько-

президентської форми правління. 

 

 

1.3 Поняття та сутність нормотворчої діяльності 

органів виконавчої влади 

 

Нормотворча діяльність органів виконавчої влади, її поняття, зміст, 

правове регулювання є однією з актуальних проблем в Україні, яка, попри 

досить великий обсяг теоретичних досліджень, залишає відкритим питання 

законодавчої регламентації та практичної реалізації нормотворчого процесу 

взагалі та органів виконавчої влади зокрема. Саме нормотворчість 

(нормотворча діяльність) займає одне з важливих місць у системі факторів, 

від яких залежать «позитивні результати формування правової системи 

країни в умовах проведення правової реформи», результати нормотворчої 
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діяльності відображають загальне «враження про правову систему держави, 

ступінь її демократичності, розвитку, цивілізованості» [80, с. 20; 82, с. 14-

15; 83, с. 149-153; 84, с. 182-189; 85, с. 192-197; 86, с. 510-515; 87, с. 173-

181; 88, с. 226-232; 89, с. 555-563; 90, с. 145-150; 91, с. 94-98; 92]. 

Питанням визначення дефініцій, основних ознак, стадій 

правотворчості, законотворчості, нормотворчості, співвідношень цих 

понять, проблемам нормотворчості приділяли увагу такі українські та 

російські науковці:  Ю.Г. Арзамасов, Н.О. Зезека, В.С. Ковальський, І.П. 

Козінцев, В.В. Лазарєв, О.В. Малько, М.М. Марченко, М.І. Матузов, О.В. 

Петришин, І.М. Погрібний, Ф.М. Раянов, О.Ф. Скакун, В.В. Форманюк, 

Ю.С. Шемшученко та інші дослідники [81, с. 41-49;]. Зазначені питання 

також стали предметом дисертаційного дослідження Н.Ф. Лати (2004), 

Л.М. Легін (2009), Я.І. Ленгер (2007), А.О. Рибалкіна (2005). 

Правотворча діяльність є постійною діяльністю держави (її 

уповноважених органів), завданням якої є підвищення якості нормативно-

правих актів, зменшення кількості «неефективних нормативних актів», що 

також потребує постійної уваги до цієї діяльності, виявлення та вирішення 

її теоретичних та практичних проблем [11, с. 299]. Дійсно, нормативно-

правові акти хоча й створюються уповноваженими органами різних рівнів 

та регулюють «широке коло інтересів» громадян, інколи не відповідають 

потребам сучасності та при їх розробці не завжди враховуються соціальні, 

економічні та інші чинники, не прогнозуються наслідки прийняття деяких 

нормативно-правових актів [80, с. 15]. Відкритими на сьогодні залишаються 

питання нормативного регулювання як понятійного апарату, так і 

практичної реалізації процесу нормотворення. Саме зазначені фактори й 

обумовлюють необхідність та актуальність додаткового дослідження на 

сучасному етапі – етапі реформування правової системи держави діяльності 

із створення нормативно-правових актів. Досліджені вони можуть бути 

шляхом вивчення наукових доробок провідних українських та іноземних 
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науковців-правознавців й аналізу норм чинного законодавства України та 

іноземних держав з визначених питань.   

Перш за все слід зазначити, що предметом нашого дослідження є 

правова (юридична) нормотворчість, інші ж норми та діяльність з їх 

створення та закріплення (норми звичаїв, досвіду тощо) в даному випадку 

знаходяться поза межами вивчення.  

На сьогодні для визначення процесу формування (створення) норм 

права, нормативно-правових актів, законодавства та права взагалі 

застосовуються поняття правотворчості, нормотворчості та 

законотворчості. Разом із тим, ані законодавець, ані теоретики-науковці не 

дійшли єдиного, загальноприйнятного визначення цих понять, їх 

взаємозв’язків. 

Так, в Юридичній енциклопедії Ю.С. Шемшученко під поняттям 

правотворчості пропонує розуміти «напрям діяльності держави, пов’язаний 

з офіційним закріпленням норм права шляхом формування приписів, їх 

зміни, доповнення та скасування <…>, спрямована на створення та 

вдосконалення єдиної, внутрішньоузгодженої системи норм, що регулюють 

суспільні відносини» та визначення нормотворчості відсилає до поняття 

правотворчості. Тобто зазначені поняття, на думку Ю.С. Шемшученка, є 

ідентичними [10, с. 744]. У Сучасній правовій енциклопедії під 

правотворчістю мається на увазі «форма владної діяльності держави, 

спрямована на створення нормативно-правових актів, за допомогою яких в 

чинній юридичній системі запроваджуються, змінюються чи скасовуються 

правові норми [93, с. 269].  

О.В. Петришин визначає нормотворчість як діяльність 

уповноважених на це суб’єктів з розроблення, розгляду, прийняття та 

офіційного оприлюднення нормативно-правових актів, яка здійснюється за 

визначеною процедурою [94, с. 210]. І.М. Погрібний зазначає, що 

правотворчість є однією з важливих правових форм поряд із 



 70 

засновницькою, правозастосовною та контрольно-наглядовою діяльність 

держави, шляхом реалізації яких вона і здійснює свої функції. 

Правотворчість, на його думку, є «діяльністю компетентних органів 

держави, посадових осіб, спеціально уповноважених громадських 

організацій, трудових колективів або всього населення із встановлення, 

зміни, відміни та систематизації юридичних норм» [95, с. 128]. Ф.М. Раянов 

під правотворчістю розуміє «особливу форму діяльності державних органів 

з розробки і прийняття нормативно-правових актів з метою встановлення, 

зміни або відміни юридичних норм» [96, с. 252].  

М.М. Марченко зазначає, що правотворчість є процесом втілення волі 

держави в законі, оформлення її в певних нормативно-правових актах, 

надання правилам поведінки загальнообов’язкового характеру [97, с. 402]. 

В.В. Лазарєв вважає, що правотворчість та нормотворчість є ідентичними 

поняттями та розуміє під ними діяльність держави із втілення у формі 

закону державної волі. Він наголошує, що правотворчий процес – це 

послідовні організаційні дії, які й складають зміст нормотворчості [98, с. 

162]. Я.І. Ленгер, у свою чергу, додає, що процес нормотворчості є 

складним соціальним процесом, який «поєднує дію нормативно-правових 

актів об’єктивної дійсності та суб’єктивну думку нормотворчого органу» та 

вважає, що «основою ефективного законодавства, основним показником» 

реальної дії норм права буде лише «розробка об’єктивно обумовлених 

нормативно-правових актів, які відображають суспільні потреби» [80, с. 12]. 

Ю.А. Ведєрніков вважає, що правотворчість – це «діяльність компетентних 

державних органів, уповноважених державою громадських об’єднань, 

трудових колективів або … народу, чи його територіальних спільнот зі 

встановлення (санкціонування), зміни чи скасування юридичних норм [23, 

с. 123]. 

О.Ф. Скакун, у свою чергу, правоутворення визначає як форми і 

засоби виникнення, розвитку і зміни права, в тому числі й правотворчості; 
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це складний і тривалий багатофакторний стихійний соціальний процес. 

Правоутворення відбувається за рахунок внутрішніх ресурсів суспільства 

через ритмічні імпульси волі і порядку, що врівноважують, доповнюють 

один одного й одночасно активізують у цій взаємодії рух до стану 

правотворчості [99, с. 468]. Л.М. Легін у своєму дисертаційному 

дослідженні розмежовує поняття нормотворчого та правотворчого процесів. 

Під правотворчістю вона пропонує розуміти «процесуальну діяльність, 

спрямовану на формування права держави та прийняття нормативно-

правових актів, яка здійснюється уповноваженими суб’єктами у визначених 

процедурних рамках». Разом із тим вона зазначає, що під правотворчою 

діяльністю слід розуміти діяльність, спрямовану на «створення та 

підтримання системи права в стані, який відповідає потребам правового 

регулювання суспільних відносин в конкретних історичних умовах», а під 

нормотворчою діяльністю – створення нормативно-правових норм, й 

одночасно наголошує, що завданням нормотворчості є встановлення нових 

норм, скасування або заміна раніше прийнятих [100, с. 7]. Але діяльність 

держави з підтримання системи права і законодавства у «контрольному» 

стані і є діяльністю зі створення, відміни, скасування, зміни і доповнення 

нормативно-правових актів, тому, на нашу думку, позиція Л.М. Легін щодо 

розмежування понять нормо- та правотворчості за таких підстав є 

нелогічною та недоцільною.  

Таким чином, вбачається, що одні науковці при дослідженні 

зазначеного питання застосовують поняття правотворення, інші – 

нормотворення, але всі вони в ці поняття закладають однаковий зміст. 

Також можна дійти висновку, що поняття нормотворчості (правотворчості) 

застосовується науковцями у двох формах. Так, одна група науковців 

(В.В. Лазарєв, М.М. Марченко та ін.) під цим поняттям розуміє втілення 

волі держави в законодавстві, а інша (Я.І. Ленгер, О.В. Петришин, 

І.М. Погрібний, Ф.М. Раянов, О.Ф. Скакун та ін.) – діяльність держави зі 



 72 

створення, відміни, зміни та доповнення нормативно-правових актів. Ми 

вважаємо, що обидві точки зору є доцільними, але вони начебто 

доповнюють одна одну та мають бути об’єднані в одному понятті. Лише 

таким чином дефініція нормотворчості буде викладена в повному обсязі. 

У той же час деякі науковці розмежовують зазначені поняття. Так, 

Я.І. Ленгер виокремлює два взаємопов’язані та взаємозумовлюючі 

юридичні процеси: законодавчий та нормотворчий – які відрізняються 

суб’єктним складом, метою, процесом реалізації і саме результатом [80, с. 

20]. Н.О. Зезека зазначає, що термін «правотворчість» має бути застосовано 

як родове поняття, а його різновидами є законотворчість (створення 

правових норм, закріплених у законах) та нормотворчість (діяльність із 

створення правових норм на підставах та відповідно до законів) [101, с. 

168]. Тобто в цьому випадку під нормотворчістю слід розуміти створення 

підзаконних нормативних актів.  

А.О. Нечипоренко також вважає, що нормотворчість є різновидом 

правотворчості, яка спрямована «на створення норм права з їх наступною 

об’єктивацією в законодавчих і підзаконних нормативно-правових актах», і 

пропонує визначення поняття нормотворчості наступним чином: 

«Урегульований законодавством вид цілеспрямованої юридичної діяльності 

суб’єктів, спеціально уповноважених приймати, змінювати чи скасовувати 

нормативно-правові акти, що здійснюється в межах компетенції в 

установлених процедурно-процесуальних формах» [102, с. 377-378]. В.В. 

Форманюк дуже влучно зазначає, що існування різноманітних наукових 

доробок щодо проблем нормотворчості свідчить про її складність та 

багаторівневість та, на відміну від попередніх авторів, вважає, що 

«правотворчість і законотворчість містять у собі нормотворчість», через те 

що нормотворчість має «більш вузький і конкретний характер». Тобто 

норма права регулює конкретні відносини, нормативний акт – «сферу 

суспільних відносин», право – «весь спектр суспільних відносин» [123, с. 
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126]. А.О. Рибалкін вважає нормотворчість підвидом правотворчості та 

пропонує розуміти під нею нормативно впорядковану, офіційну «діяльність 

компетентних суб’єктів зі створення, зміни або скасування правових норм, 

метою якої є конкретизація актів вищої юридичної сили» [104, с. 7]. 

Відомо, що законодавство складається з системи нормативно-

правових актів, центральну (найбільшу) частину яких складають закони, які 

є видом нормативно-правового акта, і підзаконні нормативно-правові акти 

(укази, постанови, накази тощо), та всі вони складаються з норм права. 

Разом із тим структурними елементами системи права є «1) норми права; 2) 

інститути права; 3) підгалузі права; 4) галузі права», тобто норма права є 

складовою системи права, первинним компонентом, який складає 

інститути, підгалузі і галузі права [99, с. 241]. Таким чином, діяльність 

щодо створення (зміни, відміни, доповнення) норми права є діяльністю із 

створення і системи права, і системи законодавства та, відповідно, може 

бути визначена і правотворенням, і нормотворенням. 

Ж.О. Дейко наголошує на томуе, що про нормотворчу діяльність 

варто говорити як у власному значенні слова, так і в широкому розумінні. У 

власному значенні – це діяльність із виробництва (формування) норм права, 

а в широкому розумінні – це діяльність, пов’язана з підготовкою і 

прийняттям нормативних правових актів Дана позиція обґрунтовується тим, 

що в нормативних правових актах можуть міститися також розпорядження, 

які хоча й мають правовий характер, але не є нормами права [105, с. 13].  

Тобто поняття правотворення є більш узагальнюючим відносно 

нормотворення, під яким треба розуміти діяльність усіх уповноважених 

органів із формування права. Враховуючи, що результатами діяльності 

органів виконавчої влади зі створення нормативно-правових актів є 

підзаконні нормативно-правові акти, вважаємо за доцільне відносно цієї 

діяльності використовувати термін «нормотворча діяльність», що має 

більшою мірою відображати зміст цього виду процесуальної діяльності 



 74 

системи органів виконавчої влади в Україні. Це підтверджується також 

нормами Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств, інших органів виконавчої влади, яким визначено, що 

суб’єктами нормотворення є міністерства та інші органи виконавчої влади 

[106]. 

Важливе значення при розмежуванні понять правотворчість, 

законотворчість та нормотворчість має визначення суб’єктного складу 

кожного з процесів. Так, М.І. Матузов суб’єктами правотворчості визначає 

державні органи, недержавні структури, наділені відповідними 

повноваженнями, до яких він відносить органи місцевого самоврядування, 

профспілки тощо, а також громадян, за умови проведення референдумів 

[107, с. 191]. І.М. Погрібний вважає, що суб’єктами правотворчості є: 

державні органи; громадські організації; трудові колективи; населення 

держави при проведенні референдумів, а також можуть бути органи 

місцевого самоврядування та адміністрації підприємств та установ [95, с. 

43]. Ю.А. Ведєрніков зазначає, що правотворчість здійснюється державою 

(її органами та посадовими особами) і «громадянським суспільством та 

його суб’єктами» [23, с. 118]. 

Таким чином, вбачається, що коло суб’єктів правотворчості дійсно 

набагато ширше, ніж суб’єктів нормотворення, що й підтверджує нашу 

позицію відносно того, що правотворення є більш узагальненим, широким 

поняттям, ніж нормотворення, коло суб’єктів якого обмежується органами 

виконавчої влади різних рівнів [106]. 

Правотворча діяльність відрізняється від інших видів державної 

(санкціонованої) діяльності певними специфічними ознаками. Науковці 

виділяють такі ознаки правотворчості: здійснюється державою 

(безпосередньо або з її дозволу), а також народом; виявляється у створенні, 

зміні чи скасуванні норм права; реалізується у нормативно-правовому акті; 

здійснюється відповідно до встановленої процедури; «має конкретно-
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цільову і організаційну спрямованість» [99, с. 294]. Правотворчість є 

активною, творчою державною діяльністю; основним результатом 

правотворчості є юридичні норми, втілені у нормативно-правових актах; є 

засобом управління суспільством, бо саме у нормативних актах 

закріплюються правила поведінки; якість нормативних актів є основним 

показником цивілізованості та демократії в державі [107]. На думку В.С. 

Ковальського та І.П. Козінцева, правотворчість характеризується 

наступними ознаками: по-перше, правотворчість є «юрисдикційною 

діяльністю держави (або) уповноваженого органу, організації; по-друге, 

«має об’єктивну спрямованість»; по-третє, «відображається в актах, що 

містять норми права чи скасовують, змінюють їх»; по-четверте, «суворо 

регламентується правовими нормами» [108, с. 16]. Вищевизначені ознаки є 

специфічними характерними особливостями правотворчості, однак ми 

вважаємо, що нормотворчість, як вид спеціальної діяльності системи 

органів виконавчої влади, має свої, притаманні їй ознаки, які відображають 

її специфіку та відрізняють від інших видів діяльності. Так, основними 

ознаками нормотворчості органів виконавчої влади, на нашу думку, є 

державна діяльність: 1) яка реалізується через систему органів виконавчої 

влади; 2) яка здійснюється в порядку і процедурі, які регламентовані 

чинним законодавством; 3) результатом якої є нові чи удосконалені 

підзаконні нормативно-правові акти.   

Однозначного трактування дефініції акт «акт» у юридичній літературі 

немає.  Наприклад, І.П. Петрова робить акцент на тому, що акт 

спрямований на встановлення юридично значущих дій [109, с. 22]. В свою 

чергу, Є.Є. Петров зазначає, що основним призначенням актів є реалізація 

державно владних функцій [110, с. 43; 112, с. 178]. Юридична енциклопедія 

визначає акт як дію, вчинок громадянина або посадової (службової) особи; 

документ, який видається державним органом, органом місцевого 

самоврядування, посадовою особою або громадською організацією в межах 
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її компетенції (закон, указ, постанова, наказ, розпорядження тощо). У ній до 

актів також віднесені протоколи та інші документи, що засвідчують 

юридичні факти [10, с. 74]. Правові акти посідають центральне місце, 

оскільки акумулюють у собі цільові та координуючі властивості практично 

будь-якого керуючого впливу [111, с. 31].  

Щоб отримати відповідь на це питання, як співвідносяться між собою 

поняття «акт» і «правовий акт», розглянемо думки вчених щодо визначення 

цих категорій. Р.Ф. Васильєв вважає, що під правовим актом можна 

розуміти універсальну форму реалізації державної влади. Він є виразом 

державно-владного волевиявлення і направлений на регулювання 

суспільних відносин або через встановлення правових норм, або через 

виникнення, зміну чи прийняття правовідносин [113, с. 401; 114, с. 13]. С.С. 

Алексєєв правовий акт визначає як належним чином (словесно-

документально) оформлений зовнішній вираз волі держави, її органів, 

окремих осіб, що виступає у якості носія змістовних елементів правової 

системи – юридичних норм, правоположень практики, індивідуальних 

приписів, автономних рішень осіб [115, с. 192-193].  

Що ж слід розуміти під поняттям нормативно-правовий акт. 

С.О. Комаров пропонує таке визначення поняття нормативно-правового 

акта: «Це письмовий документ відповідного державного органу, яким 

встановлюються, змінюються або припиняються норми права, які містять 

правила загального характеру» [116, с. 224]. У судовій практиці 

нормативно-правовий акт розглядається як прийнятий уповноваженим 

державним чи іншим органом у межах його компетенції офіційний 

письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, 

має загальний чи локальний характер та застосовується неодноразово [117]. 

В свою чергу, О.В. Шопіна зазначає, що поняття нормативно-

правового акта, як правило, розкривається через наступні ознаки, що 

дозволяють відмежувати його від інших видів правових актів. 
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1. Нормативний акт являє собою офіційний акт компетентного органу, 

який виражає переважно волю держави.  

2. Нормативно-правовий акт – акт нормативного характеру, тобто він 

висловлює державну волю, спрямовану на встановлення, зміну або 

скасування юридичних норм.  

3. Нормативно-правовий акт являє собою акт, який містить юридичні 

норми.  

4. Нормативно-правовий акт є актом-документом, в якому формально 

закріплено зміст юридичних норм. Нормативні акти завжди мають 

письмову форму. Саме в них реально втілюється властивість права – 

«формальна визначеність».  

5. Реалізація нормативно-правових актів забезпечена заходами 

державного впливу [118, с. 27]. Таку позицію підтримують також 

Р.Н. Ширшикова [119, с. 56], А.Ф. Шебанов [120, с. 579-580], 

М.П. Васильєв [121, с. 143], Л.Р. Біла [122, с. 67].  

Особливе місце та роль у нормотворчому процесі в Україні, на нашу 

думку, відіграє Міністерство юстиції та система органів юстиції. Перш за 

все, Указом Президента України «Про заходи щодо вдосконалення 

нормотворчої діяльності органів виконавчої влади» саме на Міністерство 

юстиції України покладено функції з «планування законопроектної роботи 

<…> координації нормотворчої діяльності органів виконавчої влади та 

контролю за цією діяльністю» [123]. Саме Міністерство юстиції України та 

система його органів здійснює правову експертизу нормативно-правових 

актів та подальшу їх державну реєстрацію, вони є одним з засобів контролю 

та впливу держави на нормотворчу діяльність суб’єктів нормотворення. «З 

метою забезпечення єдиних принципів у нормотворчій роботі Міністерство 

юстиції надає центральним органам виконавчої влади методичну допомогу 

у сфері нормопроектування». На базі Центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників юстиції постійно здійснюються заходи щодо 
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навчання працівників юридичних служб міністерств та центральних органів 

виконавчої влади, до повноважень яких входить розробка проектів 

нормативно-правових актів [124]. Отже, аналіз Положення про 

Міністерство юстиції України дозволив визначити основні функції, які 

покладені на Міністерство юстиції при реалізації нормотворчого процесу в 

Україні: «розробляє за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів 

України та з власної ініціативи проекти законів та інших нормативно-

правових актів» [122, с. 67]; «розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства та подає їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету 

Міністрів України» [123]; «здійснює правову експертизу проектів … актів 

законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України» [123]; 

проводить антикорупційну та гендерно-правову експертизу нормативно-

правових актів [123]; «здійснює державну реєстрацію нормативно-правових 

актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також 

інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній 

реєстрації» [123]; «розробляє за пропозиціями міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади плани законопроектної роботи, 

координує нормотворчу діяльність у міністерствах та інших центральних 

органах виконавчої влади, здійснює контроль за такою діяльністю» [123]; 

забезпечує ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових 

актів [123]; «здійснює офіційне опублікування нормативно-правових актів 

…» [123]. Таким чином, можна дійти висновку, що Міністерство юстиції 

України та система його органів є обов’язковим універсальним суб’єктом 

нормотворчого процесу в Україні. 

З метою систематизації та узагальнення існуючих наукових доробок 

щодо нормотворчості, деякі науковці пропонують класифікувати її за 

певними підставами. Так, правотворчість, на думку Ю.А. Ведєрнікова може 

бути класифікована в залежності від суб’єкта на правотворчість держави (її 

органів та посадових осіб) і правотворчість громадянського суспільства 
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(його суб’єктів). За силою юридичних актів правотворчість держави може 

бути розділена на законодавчу діяльність (прийняття законодавчих актів) і 

підзаконну правотворчу діяльність (прийняття підзаконних нормативно-

правових актів). За «формою участі держави» правотворчу діяльність 

пропонується класифікувати на безпосередню правотворчість (полягає у 

виданні нормативно-правових актів державними органами та 

уповноваженими державною органами);  санкціоновану правотворчість 

(полягає у попередньому дозволі або санкціонуванні видання нормативно-

правових актів); спільну правотворчість (полягає у погодженні 

нормативних актів); делеговану правотворчість (розуміє передачу, 

делегування повноважень з правотворення органам державної влади 

нижчого рівня) [23, с. 118]. І.М. Погрібний також пропонує класифікувати 

правотворчість залежно від участі держави в правотворчому процесі та 

виділяє такі види: безпосередню правоустановчу діяльність державних 

органів; делегування правотворчих повноважень недержавним 

організаціям; державне санкціонування певних норм, які склалися у 

суспільстві [95, с. 35].  

М.І. Матузов та О.В. Малько зазначають, що правотворчість може 

підрозділятися в залежності від суб’єктів на 1) «безпосередню 

правотворчість народу» (референдум); 2) «правотворчість державних 

органів» (уряду); 3) «правотворчість окремих посадових осіб» (міністр); 

4) «правотворчість органів місцевого самоврядування»; 5) локальну 

правотворчість (установ, організацій); 6) правотворчість громадських 

організацій. Залежно від змісту правотворчість може бути класифікована на 

законотворчість (діяльність, в процесі якої видаються закони – нормативно-

правові акти вищої юридичної сили); делеговану правотворчість 

(нормотворча діяльність органів виконавчої влади – уряду, за дорученням 

парламенту); підзаконну правотворчість (норми права приймаються 

структурами, які не є вищими державними органами) [107, с. 214]. Але 
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вбачається, що всі зазначені вище науковці пропонують класифікувати 

правотворчість та визначають, що підзаконна нормотворчість є видом 

загальної правотворчості. Таким чином, знов підтверджується наша позиція 

щодо того, що стосовно діяльності органів виконавчої влади із створення 

норм права має застосовуватися поняття «нормотворча діяльність». 

О.В. Петришин, у свою чергу,  пропонує класифікувати 

нормотворчість за такими видами:  

1) за особливостями процедури та юридичною силою: 

законотворчість, яка здійснюється парламентом, а також народом за 

особливою процедурою, результатом якої є прийняття законів як 

нормативно-правових актів вищої юридичної сили; та підзаконну 

нормотворчість, яка здійснюється уповноваженими суб’єктами за більш 

простою процедурою, результатом якої є підзаконні нормативно-правові 

акти;  

2) за уповноваженими суб’єктами: нормотворчість органів державної 

влади, нормотворчість органів місцевого самоврядування, нормотворчість 

народу або територіальних громад, нормотворчість державних організацій, 

нормотворчість недержавних організацій та ін.; 

3) за сферою дії: загальнодержавна нормотворчість, яка здійснюється 

в межах території всієї держави; місцева нормотворчість, яка здійснюється 

в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці; а також локальна 

нормотворчість, яка здійснюється в межах відповідної організації [94, с. 

211].  

На основі зазначеного вище пропонуємо класифікувати саме 

нормотворчу діяльність органів виконавчої влади залежно від рівня 

суб’єкта нормотворення на нормотворчу діяльність: 1) вищого органу 

виконавчої влади – Кабінету Міністрів; 2) органів виконавчої влади 

центрального рівня – міністерств, центральних органів виконавчої влади; 3) 

органів виконавчої влади місцевого рівня – обласні територіальні 



 81 

управління міністерств, інших центральних органів; міських, районних 

структурних підрозділів обласних управлінь [125, с. 45]. Важливо, що зміст 

та стадійність нормотворчого процесу залежно від рівня суб’єкта 

нормотворення суттєво не змінюється, тобто якщо нормативно-правовий 

акт, який розробляється, має ознаки регуляторного акта, то він повинен 

пройти відповідну процедуру незалежно від рівня органу виконавчої влади, 

який його створює, але відрізнятися буде саме суб’єктний склад 

нормотворчого процесу. Доцільно класифікувати нормотворчий процес 

органів виконавчої влади залежно від виду нормативно-правового акта, 

який створюється, на класичний (стосується нормативно-правових актів, які 

при розробці, затвердженні та набранні чинності проходять 

загальноприйняті обов’язкові стадії нормотворчого процесу) та додатково-

умовний нормотворчий процес (ускладнений необхідністю проходження 

додаткових стадій нормотворчого процесу за певних умов, наприклад, при 

розробці регуляторного акта або нормативно-правового акта, який має 

міжвідомчий характер) [87, с. 177].  

Зрозуміло, що нормотворчість є однією з важливих, необхідних видів 

діяльності держави, яка виявляється у формуванні (зміні, відміні, 

доповненні) норм права. Але в кожній державі нормотворчість наділена 

своїми особливостями, обумовленими певними факторами, та, разом із тим, 

у будь-якій державі нормотворча діяльність спрямована на «створення та 

удосконалення єдиної, внутрішньоузгодженої … системи норм, яка регулює 

різноманітні правовідносини, які складаються у суспільстві» [97, с. 402]. 

Тобто, через процес нормотворчості нормативно регулюються абсолютно 

всі суспільні, правові, організаційні, фінансові та інші відносини в державі. 

Саме тому процес нормотворення потребує досконалого нормативно-

правового регулювання, оскільки він і процес його створення є основою 

законодавчої, нормативної стабільності держави.  
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Слід зазначити, що у більшості країн пострадянського простору 

нормотворча діяльність вже досить тривалий час врегульована на 

законодавчому рівні. Враховуючи, що в Україні процес законодавчого 

регулювання нормотворчого процесу перебуває на підготовчому етапі, 

вважаємо за доцільне ознайомитися із досвідом іноземних країн, які вже 

позитивно вирішили це питання. 

Дослідник Л.Л. Гарнік проаналізувала черговість прийняття законів 

про нормативно-правові акти країнами пострадянського простору та 

виявила, що першою країною, яка прийняла Закон «Про нормативно-

правові акти» у 1996 році, була Киргизька Республіка, у 1998 році 

відповідний закон було прийнято в Республіці Казахстан, 1999 році – в 

Азербайджанській Республіці, 2000 році – в республіках Білорусь та 

Узбекистан (у 2012 році в Республіці Узбекистан даний Закон вже повністю 

переглянуто та прийнято в новій редакції). На сьогодні закони, що 

регулюють нормотворчу діяльність, прийняті також у республіках Молдова, 

Вірменія та Таджикистан. Але ані в Російській Федерації, ані в Україні 

наразі не вирішено це важливе питання [126, с. 16-25]. 

Так, законами Республіки Казахстан «Про нормативні правові акти» 

[127], Республіки Білорусь «Про нормативні правові акти Республіки 

Білорусь» [128], Республіки Таджикистан «Про нормативно-правові акти» 

[129] перш за все визначаються основні поняття, які використовуються в 

законах та розкриваються їх зміст і значення, що сприяє однозначному 

розумінню та недопущенню різночитань при тлумаченні та застосуванні 

законодавства при реалізації нормотворчого процесу. Разом із тим Законом 

Республіки Узбекистан «Про нормативно-правові акти» [130], Законом 

Республіки Молдова «Про законодавчі акти» [131] (варто звернути увагу на 

те, що на законодавчому рівні в Молдові врегульовано питання лише про 

створення законодавчих актів і в даному Законі йдеться про підзаконні 

нормативно-правові акти лише в контексті їх перегляду та приведення у 
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відповідність до прийнятих законодавчих актів) не передбачено статті, в 

якій визначалися б основні терміни, які застосовуються в документі, що,  

нашу думку, є певним недоліком цих законодавчих актів.  

Законом Республіки Білорусь визначено поняття нормотворчої 

діяльності як наукової та організаційної діяльності з підготовки, 

експертизи, зміни, доповнення, прийняття (видання), тлумачення, 

призупинення дії, визнання такими, що втратили чинність чи відміні 

нормативно-правових актів [128]. Таким чином, вбачається, що в Республіці 

Білорусь в поняття нормотворчої діяльності включається також наукова 

діяльність, а не лише фактичні практичні дії уповноважених органів щодо 

створення нормативно-правових актів. Законом Республіки Таджикистан 

застосовується поняття правотворчої діяльності, під яким слід розуміти 

діяльність суб’єктів правотворчості із розробки, прийняття, опублікування 

та припинення дії нормативно-правових актів [129]. Тобто, один і той самий 

вид діяльності в різних країнах застосовується по-різному. Разом із тим 

законами Республіки Казахстан «Про нормативні правові акти» [127], 

Республіки Узбекистан «Про нормативно-правові акти» [130], Республіки 

Вірменія «Про правові акти» [132] взагалі не застосовується поняття ані 

правотворчої, ані нормотворчої діяльності взагалі. Але з тексту Закону 

Республіки Вірменія «Про нормативні акти» вбачається, що діяльність зі 

створення нормативно-правових актів вважається правотворчою, оскільки 

законодавцем застосовуються поняття «правотворча робота», під якою 

мається на увазі діяльність з підготовки проектів нормативно-правових 

актів, та «правотворчі органи», які здійснюють цю діяльність.  

Враховуючи особливу значущість нормотворчої діяльності, її 

соціальний та суспільний вплив, необхідність встановлення єдиного, 

гарантованого порядку її реалізації, сформувалась гостра потреба в окремій 

нормативній регламентації правотворчого процесу в Україні взагалі та 

нормотворчості органів державної виконавчої влади зокрема. Слід 



 84 

зазначити, що частково нормотворча діяльність органів виконавчої влади в 

Україні все ж врегульована. Так, порядок створення нормативних актів 

Кабінету Міністрів України врегульовано Регламентом Кабінету Міністрів 

України [71], Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів 

України, затвердженими постановою КМУ [133]. Але недостатня, а інколи 

й відсутня нормативна регламентація нормотворчого процесу інших органів 

виконавчої влади, його стадійності, послідовності дій, уніфікованих вимог 

щодо видів і форм їх нормативно-правових актів суттєво впливає на якість 

та ефективність нормотворчого процесу органів виконавчої влади в Україні 

та, відповідно, ускладнює реалізацію громадянами країни своїх прав і 

законних інтересів, виконання ними своїх обов’язків тощо.  

«Ступінь ефективності будь-якої діяльності забезпечується рівнем 

організації її процесу» [134, с. 547-548]. Сучасні вчені активно 

обговорюють питання законодавчого регулювання нормотворчої діяльності 

в Україні. Так, А.О. Рибалкін у своєму дисертаційному дослідженні 

обґрунтував необхідність прийняття Закону України «Про нормативно-

правові акти» [104, с. 8]. У свою чергу, А.М. Мірошниченко переконаний, 

що прийняття такого закону є недоцільним, а насамперед необхідно 

розробити чи ухвалити закон або кілька законів із окремих питань, що 

стосуються нормативно-правового акта [135, с. 370]. 

На нашу думку, не варто занадто «роздувати» законодавство України 

створенням великої кількості нормативно-правових актів, в тому числі 

законів. Так, ми вважаємо доцільним прийняття одного Закону України 

«Про правотворчу діяльність та нормативно-правові акти», лише таким 

чином в одному нормативно-правовому акті будуть об’єднані норми і 

матеріального (стосовно нормативно-правових актів, їх видів, системи, 

структури тощо), і процесуального (діяльність уповноважених органів щодо 

створення нормативно-правових актів, порядок їх створення в залежності 

від органу та виду нормативно-правового акта) права. Разом із тим, 
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враховуючи досвід іноземних держав із законодавчого регулювання 

діяльності уповноважених органів із правотворчої діяльності, пропонуємо 

максимально конкретизовано викладати норми в цьому законі та в 

обов’язковому порядку закон має містити перелік понять, які 

використовуватимуться в законі, перелік суб’єктів, які мають право брати 

участь в правотворчому процесі (органи, посадові особи уповноважені на 

прийняття (видання) нормативно-правових актів; інші органи, установи, 

посадові особи, недержавні юридичні та фізичні особи, які можуть брати 

участь у процесі створення нормативно-правових актів як експерти, 

спеціалісти тощо), окремо визначити види правотворчого процесу: 

законотворчий (діяльність уповноважених органів із створення нормативно-

правових актів вищої юридичної сили – кодексів, законів) та нормотворчий 

(діяльність органів виконавчої влади різних видів і рівнів із створення 

підзаконних нормативно-правових актів – постанов, наказів та ін.). 

На думку Р.П. Дорохова, для найбільш повного осягнення проблем 

нормотворення потрібно використовувати системний підхід до його 

осмислення, що полягає в урахуванні всієї сукупності аспектів 

нормотворення, їхніх системних властивостей і характеристик 

досліджуваних систем, як, зрештою, особливостей спеціальних методів і 

процедур, що використовуються для їх дослідження. В основі системного 

підходу автор вбачає цілісне бачення нормотворчої діяльності, а не 

розуміння її як набору окремих підсистем. Її оптимізація здійснюється в 

цілому, а не тільки для підвищення ефективності окремих її компонентів  

[136, с. 86].  

 

1.4 Принципи нормотворчої діяльності органів виконавчої влади 

 

У сучасній цивілізованій і правовій державі нормотворчість має 

базуватися та будуватися на певних принципах, які розкривають 
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особливості та характерні ознаки державної діяльності із створення, зміни 

та скасування нормативно-правових актів [137, с. 3]. У загальному 

енциклопедичному розумінні принципи – це «(франц. principe, від лат. 

рrincіpium – початок, основа) а) внутрішні переконання, погляди на речі, які 

визначають норму поведінки; б) основа організації, дії будь-якого 

механізму, в тому числі й суспільного чи соціально-економічного» [138, с. 

22]. Принципам притаманна властивість абстрактного відображення 

закономірностей соціальної дійсності, що зумовлює їх особливу роль у 

структурі широкого кола явищ [10, с. 382]. 

Порушення принципів правосвідомості не дає можливості досягти 

бажаної мети, виконати поставлені завдання належним чином. Самі 

принципи не  мета, а важливий засіб досягнення поставленої мети. 

Дотримання встановлених принципів сприяє органам виконавчої влади 

успішно здійснювати конституційні функції, які на них покладені [140, с. 

102]. Дослідженням принципів правотворчої діяльності взагалі та 

нормотворчої діяльності органів виконавчої влади зокрема приділяли увагу 

у своїх наукових працях такі вчені: Т.О. Чепульченко [141], В.Г. 

Гончаренко [142], С. Погребняк [143], О.О. Томкіна [144] та багато інших. 

Разом із тим, враховуючи, що на сьогодні питання законодавчого 

регулювання нормотворчої діяльності залишається відкритим та активно 

обговорюється юристами-науковцями і практиками, особливої уваги та 

додаткового дослідження потребують саме принципи нормотворчої 

діяльності як її підґрунтя. О.І. Чаплюк зазначає, і ми підтримуємо таку 

позицію, що принципи є «тим гарантом, який забезпечує якісний та 

досконалий механізм правотворчої діяльності в цілому» та відповідно 

підтверджує актуальність і необхідність дослідження сутності принципів 

правотворчості [145, с. 87]. 

Важливо, що Законом України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», яким врегульовано особливості 
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створення нормативно-правових актів, які мають ознаки регуляторного 

акта, окремою статтею визначено принципи державної регуляторної 

політики, якими є: доцільність (обґрунтована реальна необхідність у 

прийнятті саме цього нормативно-правового акта); адекватність 

(відповідність і співвідношення виду нормативно-правового акта потребі й 

вимогам у регулюванні відповідних суспільних відносин); ефективність 

(досягнення максимальних позитивних результатів із мінімальними 

затратами внаслідок реалізації відповідного регуляторного акта); 

збалансованість (забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, 

громадян та держави при реалізації регуляторної політики); 

передбачуваність (послідовність у реалізації регуляторної політики, 

відповідність поставленим планам з підготовки проектів регуляторних 

актів); прозорість та врахування громадської думки (відкритість дій 

регуляторних органів на всіх етапах реалізації регуляторної політики, 

обов’язкове врахування зауважень і пропозицій фізичних та юридичних 

осіб, які надійшли в процесі розробки регуляторного акта, обов’язковість 

оприлюднення регуляторних актів) [146]. 

Н.П. Христинченко зазначає, що відповідність регуляторної політики 

зазначеним принципам забезпечується саме шляхом нормативної 

регламентації процесу правотворення (створення регуляторного акта), 

тобто за допомогою визначення та виокремлення «спеціальних етапів, що 

мають виконуватися регуляторним органом» у процесі створення 

регуляторного акта, та доходить висновку, що «якість державної політики 

… залежить від якості процесу її здійснення» [147, с. 23-24]. Ми 

підтримуємо таку точку зору і вважаємо, що досконале регулювання 

правотворчого процесу взагалі та нормотворчого процесу органів 

виконавчої влади зокрема сприятиме удосконаленню якості і ефективності 

законодавства України.  
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Принципи нормотворчої діяльності знайшли своє відображення також 

у Правилах підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України. Так, встановлено, 

що при підготовці текстів проектів нормативно-правових актів Кабінету 

Міністрів України мають бути дотримані наступні принципи: 1) логічної 

послідовності (під яким слід розуміти дотримання логічних зв’язків 

складових компонентів проекту нормативно-правового акта, чітких 

причинно-наслідкових зв’язків між нормами, які викладаються); 2) 

належної ясності викладу і точності опису (полягає у правильному та 

професійному викладенні норм, точності, лаконічності і доступності до 

розуміння народом (суспільством); 3) свободи від суперечностей 

(виявляється у недопущенні смислових суперечностей, неузгодженості та 

взаємовиключення норм, які викладаються в нормативно-правовому акті); 

4) лаконічності (полягає у плануванні та обдумуванні змісту нормативно-

правового акта, застосуванні в більшості простих речень, «уникненні 

дієприкметникових і дієприслівникових зворотів в значній кількості»); 5) 

правильності «компонування проекту акта» (кожний аспект акта має 

займати своє місце в логічній послідовності і викладенні норм та не 

збігатися з іншими); 6) нормативності «мовних засобів офіційно-ділового 

стилю (при викладенні норм в нормативно-правовому акті мають 

застосовуватися слова і терміни, закріплені словниками та відповідати 

сучасному правопису) [133]. Таким чином, вбачається, що певні принципи 

нормотворчої діяльності органів виконавчої влади закріплені на 

нормативному рівні, але, на нашу думку, вони мають вузький 

спеціалізований зміст і сенс та не відображають основних напрямків 

загальної нормотворчої діяльності (незалежно від виду нормативно-

правового акта або органу нормотворення). Тобто, це принципи, які 

стосуються лише нормотворчого процесу регуляторних актів і нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України, та у зазначених вище 
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нормативно-правових актах взагалі не відображені загальноправові 

принципи, притаманні загальній правотворчій діяльності уповноважених 

органів і окремій нормотворчій діяльності органів виконавчої влади, як-то 

принципи законності, демократизму, гласності, конституційної 

відповідності тощо. Разом із тим, в рекомендаціях з підготовки проектів 

актів Кабінету Міністрів України (2004 р.), запропонованих Департаментом 

юридичного забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України 

зазначено, що принципами підготовки проектів актів КМУ є принципи: 

демократизму, законності, гуманізму, науковості, професіоналізму, 

технічної досконалості та відповідності нормам міжнародного права [148]. 

Але ці загальні принципи пропонувалося застосовувати при розробці 

проектів актів Кабінету Міністрів до прийняття у 2005 році Правил 

підготовки проектів актів КМУ. На нашу думку, мають місце радикально 

протилежні викладення принципів нормотворчої діяльності в 

Рекомендаціях (лише загальновизнані принципи) та  Правилах (лише вузько 

спеціальні принципи), та оптимальним варіантом має бути викладення обох 

груп принципів, лише таким чином буде повністю охоплено процес 

нормотворення. 

Сучасна юридична наукова та навчальна література не містить 

єдиного визначення та переліку принципів нормотворчості. З метою 

визначення поняття та змісту принципів, притаманних нормотворчий 

діяльності органів виконавчої влади в Україні, вважаємо за доцільне 

ознайомитися із позиціями провідних науковців щодо визначеного питання 

та досвідом іноземних держав щодо регламентації принципів правотворчої 

діяльності (яка є більш досліджуваним явищем в науці і яка включає в себе 

нормотворчу діяльність, а отже, принципи цих процесів будуть відповідним 

чином співвідноситись) на законодавчому рівні.  

Більшість теоретиків під принципами правотворчості пропонують 

розуміти «основоположні начала, основні ідеї, на які спираються державні 
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та муніципальні службовці в своїй діяльності, результатом якої є створення 

правових норм, виражених, як правило, в нормативних актах», та вперше 

принципи правотворчості знайшли своє відображення 1955 році в науковій 

праці Д.А. Керимова [149, с. 36]. Сучасні українські та іноземні науковці 

пропонують наступні підходи до визначення і класифікації принципів 

правотворчої діяльності. Так, В.П. Плавич і С.В. Плавич, проаналізувавши 

позиції науковців щодо визначення поняття принципів правотворчості, 

зазначають, що «під принципами правотворчості розуміють положення та 

ідеї, що покладені в основу даної діяльності і реалізація яких забезпечує 

якість нормативно-правових актів, оптимальне нормативно-правове 

регулювання» [150, с. 83]. Вчені з посиланням на О.В. Зайчука зазначають, 

що в «сучасній вітчизняній літературі виділяють вісім принципів 

правотворчості, до яких відносять: принцип науковості, професіоналізму, 

законності, демократизму, гласності, оперативності, гуманізму, 

планування» [150, с. 83]. Ю.А. Ведєрніков виділяє дві групи принципів 

правотворчої діяльності: загальні (основоположні вимоги, які виражають 

сутність правотворчості) та спеціальні (притаманні виду державної 

діяльності, яка будується на загальних принципах). До загальних принципів 

віднесені принципи гуманізму (нормативно-правові акти мають будуватися 

на основах загальнолюдських та соціальних цінностей, загальносвітових 

стандартів прав людини та громадянина); демократизму (участі 

громадськості у правотворчості); гласності (відкритості та можливості 

вільного обговорення проектів нормативно-правових актів); законності 

(реалізації правотворчості лише згідно із конституцією та діючим 

законодавством із дотриманням відповідної процедури підготовки, 

прийняття і оприлюднення нормативно-правового акта); науковості 

(використанні в правотворчості сучасних досягнень юриспруденції, 

проведення експертизи нормативно-правового акта); системності 

(узгодженості нормативно-правового акта із системою права і 
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законодавства). До спеціальних принципів віднесені наступні принципи: 

своєчасності (вчасності підготовки і прийняття нормативно-правового 

акта); динамізму і стабільності; плановості (розподілу правотворчості за 

предметом, часом, етапами); професіоналізму (залучення до правотворчої 

діяльності кваліфікованих, компетентних, спеціально професійно 

підготовлених спеціалістів); техніко-юридичної відокремленості; 

врахування місцевого досвіду [23, с. 123]. 

О.Ф. Скакун також розділяє принципи правотворчості на дві групи: 

загальні і спеціальні. До них учена відносить такі самі принципи, що й 

Ю.А. Ведєрніков, але в групі спеціальних принципів принцип 

професіоналізму визначено як принцип старанності і скрупульозності 

підготовки нормативних актів, який виражається у відсутності 

«скоростиглих і непродуманих проектів» [99, с. 295-296]. І.М. Погрібний 

вважає, що незалежно від виду правотворчості вона має будуватися на 

системі основоположних принципів, таких як демократизм, гуманізм, 

законність, науковість, збереження національних особливостей і 

інтернаціоналізм, техніко-юридичне вдосконалення [95, с. 39]. Ю.Г. 

Арзамасов наголошує, що головними принципами, на яких має будуватися 

нормотворчість, є законність, науковість, технічна досконалість, 

демократизм, гуманізм, професіоналізм і гласність, та зазначає, що всі ці 

принципи взаємопов’язані та можуть реалізовуватися лише у взаємодії [149, 

с. 37]. М.М. Марченко зазначає, що аналіз навчальної та наукової 

літератури свідчить про існування загальних, основоположних принципів 

правотворчої діяльності сучасних цивілізованих держав, які як 

організаційні начала визначають сутність, характерні ознаки та загальні 

напрямки цієї діяльності. Так, серед цих принципів він виділяє наступні: 

демократизму; законності; конституційності; професіоналізму; принцип 

постійного технічного удосконалення нормативно-правових актів, які 

приймаються [97, с. 405].  
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Принципи нормотворчості, на думку О.В. Петришина, являють собою 

найбільш важливі вимоги, які ставляться до цієї діяльності та її результатів. 

На думку вченого, принципи нормотворчості поділяються на три основні 

групи, серед яких: 1) принципи, що характеризують діяльність державного 

апарату, в тому числі у сфері нормотворчост, і до яких відносяться 

принципи верховенства права, законності, демократизму, ефективності, 

професіоналізму; 2) принципи нормотворчості, що ґрунтуються на 

основоположних і загальних принципах, серед яких принципи 

справедливості, гуманізму, рівності, свободи, правової визначеності, 

пропорційності, добросовісності; 3) спеціальні (власні) принципи 

нормотворчості, серед яких принципи науковості, плановості, 

оперативності, системності, технічної досконалості [94, с. 213-214]. 

К.Г. Волинка вважає, що принципи правотворчості «представляють 

ідейну та організаційну основу, визначають сутність, характерні риси і 

загальний напрям» правотворчої діяльності та відносить до них принципи 

законності, науковості, виконуваності, системності, гуманізму, 

професіоналізму і технічної досконалості [151, с. 126]. В.С. Ковальський та 

І.П. Козінцев зазначають, що «правотворчість здійснюється на основі 

загальновизнаних принципів, які визначають суть цієї діяльності, її 

характерні риси та основні напрями», та відносять до них наступні 

принципи: верховенства права, демократизму, гуманізму, законності, 

професійності [107, с. 16]. В.В. Лазарев дуже влучно визначає, що в певні 

періоди розвитку будь-якої держави мали місце відповідні відступи від 

якихось принципів, але така ситуація не може скасувати необхідність 

пошуку та затвердження відповідних основних начал правотворчої 

діяльності. Він вважає основними принципами правотворчості принципи 

науковості, демократизму, законності та інтернаціоналізму [98, с. 85]. 

Н.Ф. Лата у своєму дисертаційному дослідженні запропонувала перелік 

провідних принципів адміністративної нормотворчості (нормотворчої 
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діяльності саме органів виконавчої влади), до яких віднесла принципи 

«законності, демократизму, прозорості (гласності) нормотворчого процесу, 

зв’язку з практикою, поєднання інтересів суспільства і особи, науковості, 

відповідальності за порушення правил нормотворчого процесу» [152, с. 7]. 

В.П. Плавич і С.В. Плавич, у свою чергу, визначили, що основними 

загальновизнаними принципами правотворчої діяльності, які відображають 

її суть, характерні риси та основні напрямки, є принцип верховенства права, 

демократизму, науковості, законності, професіоналізму, гуманізму, 

міжнародного пріоритету [150, с. 85]. 

О.І. Чаплюк застосовує поняття національної правотворчості та 

зазначає, що ще Ш. Монтеск’є вважав, що «закони повинні відповідати 

законам природи, принципам і формам правління кожної держави, 

географічним і кліматичним факторам і умовам», тому діяльність із 

створення нормативно-правових актів має «здійснюватись з врахуванням 

особливостей національної правотворчості… за наявності чітко визначених 

принципів, якими можна керуватися при її здійсненні, оскільки саме 

національна правотворчість має державну приналежність до тієї чи іншої 

держави і відображає в створених нормах права власне ідеологію, 

менталітет, правову культуру правову свідомість та економічні, соціальні, 

культурні потреби та інтереси громадян». Вона пропонує розділити 

принципи національної правотворчості на дві групи: 1) загальні принципи 

(демократизму, гласності, законності, наукової обґрунтованості, 

оперативності); 2) спеціальні принципи (врахування національних інтересів, 

«досконалості та лаконічності викладу нормативно-правових актів», 

врахування досвіду іноземних держав, відповідності потребам суспільства, 

результативності, відповідальності) [145, с. 90]. 

Вважаємо, що не можна однозначно стверджувати про існування 

конкретної кількості таких принципів, знов таки через те, що кожний 

науковець за результатами конкретного дослідження доходить відповідних 



 94 

висновків в ракурсі поставленої мети дослідження, а враховуючи, що на 

сьогодні на законодавчому рівні принципи правотворчої діяльності не 

закріплені, це питання залишається, як нами вже зазначалося, на рівні 

наукових розробок.  

Враховуючи наведене вище, а також те, що нами було досліджено 

позиції як українських, так і російських науковців, можна дійти висновку, 

що кожний науковець має своє особисте бачення сутності та переліку 

принципів правотворчості та нормотворчості. Важливо, що принципам 

притаманна певна динамічність, тобто вони змінюються в залежності від 

рівня правового, культурного, соціального розвитку держави та її 

суспільства, тому кожний науковець досліджує питання принципів 

правотворчості з урахуванням особливостей своєї країни. Враховуючи 

позицію О.І. Чаплюк щодо застосування поняття національної 

правотворчості, ми вважаємо, що діяльність уповноважених органів із 

створення, зміни, доповнення, втрати чинності нормативно-правових актів 

може бути визначена, як національна правотворчість лише у разі її 

закріплення у національному нормативно-правовому акті. Тобто, в цьому 

випадку категорія принципів правотворчості (поняття, перелік) не 

залишається лише науковою доробкою, а набуває ознак норми 

національного законодавства. Саме тому ми вважаємо дуже важливим 

визначити принципи, їх поняття та перелік окремою статтею у новому 

Законі України «Про правотворчу діяльність та нормативно-правові акти».  

З метою виявлення позитивного досвіду іноземних держав щодо 

регламентації принципів правотворчої та нормотворчої діяльності вважаємо 

за доцільне ознайомитися із відповідним законодавством країн 

пострадянського простору. Так, Законом Республіки Білорусь «Про 

нормативні правові акти Республіки Білорусь» окремою статтею визначено 

основні принципи, на яких базується нормотворча діяльність. Так, це 

принципи конституційності; відповідності актів нижчестоящих державних 
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органів (посадових осіб) актам Голови держави та вищестоящих державних 

органів; пріоритету загальновизнаних принципів міжнародного права; 

захисту прав та свобод, законних інтересів громадян і соціальної 

справедливості; науковості; системності і комплексності правового 

регулювання суспільних відносин [128]. Разом із тим ст. 8 зазначеного 

Закону встановлено, що діяльність нормотворчих органів має бути гласною 

та визначаються види, якими вона забезпечується (інформування громадян 

про діяльність нормотворчих органів, опублікування нормативно-правових 

актів, доведення їх до відома населення певними засобами) [128]. Тобто, 

проголошується принцип гласності нормотворчої діяльності, але його не 

внесено до загального переліку принципів. Законом Республіки 

Таджикистан «Про нормативно-правові акти» принципи правотворчої 

діяльності також визначені окремою статтею та ними вважаються 

принципи: відповідності принципам Конституції Республіки Таджикистан, 

законності, пріоритету норм міжнародних правових актів, визнаних 

Таджикистаном відносно законів та підзаконних актів, переважного 

забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина, соціальної 

справедливості, гласності, науковості, професіоналізму та врахування 

суспільної думк [129]. Законом Республіки Молдова окремо визначено 

наступні принципи законотворчості: 1) відповідності законодавчого акта 

положенням міжнародних договорів, стороною яких є Республіка Молдова, 

та загальним принципам міжнародного права; 2) відповідності 

законодавчого акта конституційним положенням та чинній правовій базі, 

системі кодифікації і уніфікації законодавства. Додатково визначено 

принципи, на яких будується діяльність із розробки, прийняття та 

застосування законодавчих актів:  доцільності, узгодженості, послідовності 

й співвідношення конкуруючих норм; послідовності, стабільності й 

передбачуваності норм права; транспарентності, гласності та доступності 

[131]. Таким чином, перші принципи відповідності начебто є 
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узагальнюючими та означають, з одного боку, відповідність 

законотворчості країни зовнішньому законодавству, а з іншого – її 

відповідність внутрішньому національному законодавству. Разом із тим, 

законами Республіки Казахстан «Про нормативні правові акти» [127], 

Республіки Узбекистан «Про нормативно-правові акти» [130], Республіки 

Вірменія «Про нормативні акти» [132] принципи, на яких має ґрунтуватися 

нормотворчий процес, у державі не визначено, що, на нашу думку, є 

суттєвим недоліком даних законодавчих актів. 

Аналіз розглянутих вище наукових доробок вчених щодо визначення 

принципів правотворчої (нормотворчої) діяльності дозволяє виявити, що 

абсолютно всі науковці вважають принципи демократизму, законності, 

науковості принципами правотворчості (нормотворчості); деякі науковці 

додають принцип гуманізму (Ю.Г. Арзамасов, Ю.А. Ведєрніков, 

О.Ф. Скакун, І.М. Погрібний, К.Г. Волинка, В.С. Ковальський, І.П. 

Козінцев,  В.П. Плавич та С.В. Плавич), деякі – принцип гласності (Ю.А. 

Ведєрніков, О.Ф. Скакун, О.І. Чаплюк, Н.Ф. Лата), інші – принцип 

професіоналізму (Ю.Г. Арзамасов, Ю.А. Ведєрніков, О.В. Петришин, О.Ф. 

Скакун, М.М. Марченко, К.Г. Волинка, В.С. Ковальський, І.П. Козінцев,  

В.П. Плавич та С.В. Плавич). Тобто, це принципи, що визнаються 

більшістю вчених загальними принципами правотворчості, та додатково 

інколи зазначаються такі: верховенства права, конституційності, технічної 

або техніко-юридичної досконалості, врахування інтересів особи і 

суспільства, відповідальності, системності, плановості, врахування 

національних і інтернаціональних норм, результативності. 

Аналіз норм законів про нормативно-правові акти республік Білорусь, 

Молдова та Таджикистан дозволяє дійти висновку, що ними закріплені 

принципи конституційності, гласності, науковості (Білорусь, Таджикистан), 

пріоритету норм міжнародного права (Білорусь, Таджикистан). Але, на 

нашу думку, не варто зазначати принцип пріоритету міжнародного 
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законодавства, що суперечить принципу врахування інтересів держави, її 

громадян. Тобто, дійсно важливим є принцип врахування міжнародного 

досвіду та узгодженості норм національного законодавства з нормами 

міжнародного права, але не пріоритет міжнародного права. 

Враховуючи, що кожен науковець пропонує свій авторський перелік 

принципів правотворчості й надає більше значення тим чи іншим, вважаємо 

за доцільне ознайомитись із змістом певних принципів з метою визначення 

переліку принципів правотворчої діяльності взагалі та нормотворчої 

діяльності органів виконавчої влади зокрема, притаманних Україні. 

Так, одним з основних загальновизнаних принципів є законність, що 

полягає у важливості дотримання процесу прийняття нормативно-правових 

актів уповноваженим органом, ієрархії нормативно-правових актів [151, с. 

127]. Сутність даного принципу полягає в тому, що нормативно-правові 

акти слід приймати лише в межах компетенції, наданої суб’єктам 

нормотворчості законами, нормативними актами Президента, Кабінету 

Міністрів. При цьому нормативно-правові акти повинні відповідати 

міжнародно-правовим стандартам у сфері прав і свобод людини та 

громадянина, Конституції України, нормативним актам вищих органів 

державної влади [153, с. 162]. 

Отже, ведучи мову про принцип законності, слiд враховувати 

допустимiсть його практичної реалiзацiї тiльки з допомогою дiї в 

суспiльствi передусiм законiв як документiв, що прямо чи опосередковано 

виражають насамперед волю народу України. Крім того, звертаючись до 

питань правомiрностi визнання вищої юридичної сили закону, не можна 

обходити стороною важливостi забезпечення його вiдповiдностi суспiльним 

уявленням про свободу, рiвнiсть i справедливiсть (праву) [99, с. 14]. 

Зміст принципу законності стосується особливостей процедури 

створення, підготовки, прийняття, оприлюднення нормативно-правових 

актів, яка має здійснюватися в суворо визначеному законодавством порядку 
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і лише суб’єктами правотворення в межах їх компетенції. Саме принцип 

законності означає, що нормативно-правові акти, які приймаються, не 

можуть суперечити Конституції, іншим законодавчим актам та порушувати 

інші принципи правотворчої (нормотворчої) діяльності. Знов прийняті 

нормативно-правові акти мають «гармонійно існувати та узгоджуватися, що 

виявляється шляхом чіткого знаходження» місця нормативно-правового 

акта в системі законодавства [145, с. 90]. В.П. Плавич і С.В. Плавич 

наголошують, що принцип законності правотворчої діяльності 

застосовується в широкому (як «відповідність правотворчості загальним 

конституційним принципам демократичної і правової держави …, закони і 

інші нормативно-правові акти не повинні суперечити духові конституційно 

встановлених прав і свобод людини і громадянина») та спеціальному (як 

дотримання правотворчої процедури (розробки, прийняття, оприлюднення) 

і ієрархії нормативно-правових актів) значенні [150, с. 84]. П.М. Кондик під 

принципом законності при підготовці актів Кабінету Міністрів (тобто 

нормотворчій діяльності органів виконавчої влади) пропонує розуміти 

«розроблення відповідно до компетенції Кабінету Міністрів України актів, 

які відповідають Конституції і законам України, актам Президента України. 

Принцип законності означає також дотримання встановленого порядку їх 

підготовки» [148]. 

Отже, враховуючи наведене вище, можна дійти висновку, що 

принцип законності є першим обов’язковим принципом нормотворчості 

органів виконавчої влади та виявляється в чотирьох моментах:  

1) відповідність знов створюваних нормативно-правових актів 

Конституції і законам України;  

2) прийняття нормативно-правових актів уповноваженими органами 

виконавчої влади в межах їх повноважень;  

3) порядок прийняття нормативно-правового акта має бути суворо 

регламентований законодавством (на сьогодні в Україні принцип законності 
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в частині регламентації порядку створення нормативно-правових актів 

органами виконавчої влади в повній мірі не виконується та потребує 

вирішення, тобто прийняття відповідного нормативно-правового акта вищої 

юридичної сили –  закону);  

4) визначення і зайняття нормативно-правовим актом свого місця в 

ієрархії (системі) нормативно-правових актів. 

М.М. Марченко визначає принципом правотворчості, поряд із 

законністю, принцип конституційності, але зміст їх він поясняє однаково, 

як необхідність суворої та неухильної відповідності Конституції та іншим 

законам у процесі правотворчої діяльності [97, с. 405]. 

В.С. Ковальський, І.П. Козінцев, В.П. Плавич, С.В. Плавич разом із 

принципом законності називають також принцип верховенства права. 

В.С. Ковальський та І.П. Козінцев відзначають, що верховенство права 

реалізується за умови співіснування держави та права: «верховенство права 

і законність – це дві невід’ємні складові демократичного правового 

порядку, нового конституційного устрою держави» [108, с. 17]. В П. Плавич 

і С.В. Плавич, у свою чергу, зазначають, що метою принципу верховенства 

права саме в правотворчій діяльності є утвердження «правопорядку, який 

обмежує абсолютизм державної влади, ставить її під контроль суспільства, 

створюючи для цього відповідні правові механізми» [150, с. 84]. 

Принцип законності є універсальним принципом, тобто він 

адресується одночасно і правотворцям і правозастосовникам, а принцип 

верховенства  права, перш за все, адресується «правозастосовнику і 

суб’єктам виконавчої … влади» [108, с. 84]. Але органи виконавчої влади є і 

нормотворцями, і правозастосовниками. Важливо, що Конституцією 

України закріплено принцип верховенства права, відповідно до якого 

Конституція має найвищу юридичну силу, а інші нормативно-правові акти 

повинні відповідати їй, і принцип законності, згідно з яким органи 

державної влади, їх посадові особи мають діяти лише в межах повноважень, 
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на підставі і у спосіб, встановлений Конституцією і законами України. 

Дійсно, Конституція встановлює два окремі види принципів, що стосуються 

загальних конституційних принципів права. Однак, враховуючи 

вищенаведене, на нашу думку, в нормотворчій діяльності органів 

виконавчої влади принципи законності, верховенства права та 

конституційності є ідентичними за змістом і значенням. Разом із тим 

принцип законності є більш об’ємним і містить в собі і верховенство права, 

і конституційність, тому недоцільно одночасно зазначати декілька 

однозначних принципів, що сприяє переобтяженню норми та подальшій 

реалізації принципів нормотворчої діяльності органів виконавчої влади. 

Одним з принципів правотворчої діяльності, який одностайно 

виділяється науковцями, є принцип демократизму, який полягає в 

установленні і неухильному дотриманні «вільного, демократичного порядку 

підготовки проектів актів» [148], «активній участі представників різних 

верств суспільства та всіх верств влади» в діяльності зі створення 

нормативно-правових актів [97, с. 405] і врахуванні суспільної думки та 

інтересів в процесі підготовки і прийняття нормативно-правових актів [150, 

с. 84]. Тобто, цей принцип є формою реалізації волі народу у процесі 

державного управління та закріплений у ст. 5 Конституції України. 

Дотримання принципу демократизму веде до встановлення постійного та 

стійкого взаємозв’язку та взаємозалежності між державою та суспільством 

(у вигляді такого взаємозв’язку та взаємозалежності між усіма 

структурними елементами системи державного управління в усіх сферах 

суспільних відносин) [154, с. 100]. 

На нашу думку, принцип демократизму однозначно є одним з 

основних принципів нормотворчої діяльності органів виконавчої влади та 

виявляється у демократичному порядку самого процесу, який складається з 

двох моментів: 1) участь суспільства (громадяни незалежно від суспільної 

приналежності, громадські, негромадські організації) в нормотворчому 
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процесі (обговорення проектів нормативно-правових актів на «круглих 

столах», конференціях, через засоби масової інформації, «гарячі лінії» 

тощо); 2) врахування суспільної думки та інтересів фізичних, юридичних 

осіб, їх співвідношення між собою і державою.  

Принцип демократизму тісно переплітається із принципом гласності, 

який виявляється у відкритості процесу створення нормативно-правового 

акта, інформуванні населення через засоби масової інформації, систему 

Інтернет (кожний орган виконавчої влади має офіційний веб-сайт, доступ до 

яких повністю відкритий) про хід створення нормативно-правового акта та 

подальше його оприлюднення. Тобто, реалізація на практиці вказаного 

принципу означає реальну можливість громадян знати про те, яким чином у 

державі готуються та приймаються ті чи інші нормативно-правові акти 

[155, с. 54]. 

Вважаємо, що принцип демократизму забезпечується через 

реалізацію принципу гласності. Особливо явно демократичний принцип та 

принцип гласності проявляються в процесі створення нормативно-правових 

актів, які є регуляторними. 

Наступним важливим принципом нормотворчого процесу є принцип 

науковості, який виражається в максимальній та повній відповідності 

нормативно-правових актів сучасним потребам суспільства, стану його 

економічного, політичного, правового, культурного розвитку, науковій 

обґрунтованості, врахуванні й застосуванні «досягнень науки і техніки, 

теоретичних розробок проблем, що потребують нового нормативного 

врегулювання» [148]. Тобто, розробниками нормативно-правових актів 

мають вивчатися, досліджуватися певні фактори розвитку суспільства, його 

інтереси і потреби, їх співвідношення між собою і державою, залучатися 

спеціалісти, вчені, використовуватися міжнародний та вітчизняний досвід 

нормотворчої діяльності. В.П. Плавич і С.В. Плавич із посиланням на 

Р. Халфіну зазначають, що принцип науковості в правотворчому процесі 
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реалізується трьома напрямками: «1) дослідження впливу права на розвиток 

суспільних відносин; 2) виявлення закономірностей наукового впливу; 

3) встановлення закономірностей розвитку правової форми» [150, с. 84]. 

Але ми вважаємо, що принцип науковості в нормотворчий діяльності 

органів виконавчої влади має реалізовуватися лише разом із принципом 

використання при розробці нормативно-правових актів практичного досвіду 

у галузі, в якій розробляється документ (у разі розробки локальних 

документів – з урахуванням особливостей регіонального розвитку і 

становища). Лише таким чином законодавство взагалі і підзаконні 

нормативно-правові акти органів виконавчої влади зокрема не будуть 

носити формальний «відірваний від реального життя» характер. 

Враховуючи наведене вище, вважаємо, що цей принцип має визначатися як 

принцип співвідношення наукового і практичного підходів при створенні 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади та реалізуватися 

шляхом вчинення наступних дій: 1) вивчення і аналіз потреб, інтересів 

суспільства, які вимагають нормативного регулювання; 2) залучення до 

нормотворчої діяльності експертів, вчених, інших спеціалістів-теоретиків і 

практиків галузі, в якій розробляється нормативно-правовий акт; 3) 

застосування позитивного міжнародного і вітчизняного досвіду органів 

виконавчої влади із створення нормативно-правових актів. 

Враховуючи значення, яке надається плануванню нормотворчої 

діяльності на сучасному етапі, можна припустити, що слід говорити про 

принцип планування. Разом із тим, як нами вже зазначалося, на практиці 

виникають ситуації, які потребують термінового, негайного регулювання та 

прийняття оперативних нормативних документів, що особливо стосується 

нормотворчої діяльності саме органів виконавчої влади. Принцип 

оперативності полягає у «швидкому реагуванні на відповідні зміни і 

вимагає оперативного прийняття відповідного  юридичного документа» 

[145, с. 90]. Дійсно, принцип планування в «чистому»  вигляді може бути 
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притаманний лише законодавчій діяльності органів законодавчої влади, 

коли, як свідчить практика, закони розробляються та приймаються по 

декілька років.  Тому ми вважаємо, що закріплення лише принципу 

планування нормотворчої діяльності органів виконавчої влади не доцільно, 

цей принцип має поєднувати в собі планування та оперативність 

нормотворчої діяльності. 

Одним з невід’ємних принципів нормотворчої діяльності органів 

виконавчої влади має бути принцип професіоналізму, під яким прийнято 

розуміти обов’язкову участь кваліфікованих, високопрофесійних 

спеціалістів на всіх стадіях нормотворчого процесу [97, с. 405]. 

Ю.Г. Арзамасов щодо принципу професіоналізму зазначає, що в 

нормотворчому процесі мають застосовуватися знання не лише 

кваліфікованих юристів, а й економістів, політологів, психологів, тобто 

спеціалістів різних напрямків [149, с. 46]. Таким чином, вбачається, що 

принцип професіоналізму майже збігається з принципом науковості, але ми 

вважаємо, що принцип професіоналізму полягає дещо в іншому. 

Наприклад, у Російській Федерації запроваджено та працює Центр правових 

досліджень та розвитку законодавства, працівники якого на професійній 

основі надають послуги щодо створення проектів нормативно-правових 

актів. У цьому Центрі здійснюється реалізація програм із підготовки 

проектів нормативно-правових актів з метою підвищення ефективності і 

якості законодавства; спеціалісти Центру беруть участь в діяльності 

робочих груп, державних органів і установ з підготовки нормативно-

правових актів всіх рівнів. Так, за результатами роботи фахівці Центру 

напрацювали певний досвід нормотворчої діяльності, розробили спеціальні 

методики обліку та врахування потреб правового регулювання в різних 

регіонах тощо [156]. В Україні на сьогодні не запроваджено окремої 

структури, яка б об’єднувала спеціалістів з нормотворчої діяльності. 

Кожний орган виконавчої влади самостійно, спираючись на власних 



 104 

спеціалістів, які мають спеціальні знання, але не володіють спеціальними 

навичками нормотворчої діяльності, розробляють нормативно-правові акти, 

які, як наслідок, мають низький рівень за змістом, формою викладення, 

якістю складання тощо. Звісно, на Міністерство юстиції України та систему 

його органів покладено обов’язки з проведення правової експертизи 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади, але це стосується 

нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації, інші ж 

нормативно-правові акти залишаються поза увагою. 

Враховуючи наведене вище, функції, які виконує Міністерство 

юстиції України та система його органів на місцях (Головні управління 

юстиції, міські, районні), вважаємо за доцільне запровадити при 

відповідних управліннях юстиції окремі відділи (сектори), в яких 

працюватимуть спеціалісти із нормотворчої діяльності та 

забезпечуватимуть потреби регіону в професійному створенні нормативно-

правових актів. Я.І. Ленгер у власному дисертаційному дослідженні також 

запропонувала здійснювати заходи щодо цілеспрямованої підготовки 

«кадрового потенціалу для роботи у сфері нормотворчості (підготовка 

особливої категорії юристів-нормотворців…)» [80, с. 6]. 

Вважаємо, що різниця між принципами науковості та 

професіоналізму полягає в тому, що при реалізації принципу науковості 

передбачається залучення спеціалістів, експертів, науковців у певній сфері, 

в якій розробляється проект нормативно-правового акта. Принцип 

професіоналізму, у свою чергу, передбачає роботу професійно 

підготовлених, кваліфікованих спеціалістів саме зі створення нормативно-

правових актів, застосування спеціальних технологій, механізмів, засобів 

створення нормативно-правових актів незалежно від галузі. Тобто, при 

створенні проекту нормативно-правового акта мають співпрацювати як 

науковці, спеціалісти, експерти із галузі, в якій створюється документ, так і 

фахівці з нормотворчого процесу. 
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Принцип професіоналізму, в свою чергу, реалізується за допомогою 

принципу техніко-юридичної досконалості, який полягає в широкому 

використанні «вироблених юридичною наукою та випробуваних практикою 

правил і способів підготовки і оформлення нормативних положень, 

дотримання правил нормопроектувальної техніки» [148], тобто створення 

нормативно-правових актів здійснюється з «урахуванням правил, способів, 

прийомів юридичної техніки, які є обов’язковими» для уповноважених на 

здійснення нормотворчої діяльності органів [99, с. 296]. Так, якість 

нормативно-правових актів залежить від рівня юридичної техніки, яка, у 

свою чергу, свідчить про рівень правової, юридичної культури держави.  

Норми в нормативно-правових актах мають бути викладені зрозуміло, 

просто, доступно і лаконічно, що сприятиме ефективному та кращому їх 

розумінню, застосуванню, виконанню суспільством [145, с. 91]. М.М. 

Марченко дуже влучно зазначає, що техніка створення нормативно-

правових актів має не менше значення, ніж їх зміст, через те що саме від 

того, наскільки чітко, грамотно, професійно і логічно сформульовано 

норми, залежить його сприйняття і подальше виконання [97, с. 406]. Так, 

юридична техніка – це «система правил і прийомів найбільш раціональної 

організації і логічно послідовного формулювання законів і підзаконних 

актів відповідно до їх сутності і змісту», і саме застосування її є умовою та 

шляхом удосконалення законодавства [151, с. 132]. 

Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України 

встановлено, що нормопроектувальна техніка – це «система правил і 

прийомів підготовки проектів актів, що забезпечує максимально повну і 

точну відповідність форми нормативних положень їх змісту, простоту 

викладу та доступність для розуміння, вичерпне охоплення питань, що 

належать до предмета правового регулювання актів», до основних 

елементів якої відносяться: методологія розробки проекту та визначення 

структури акта; правила і прийоми викладення норм з урахуванням вимог 
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уніфікації термінології і мовного оформлення; правила зміни, доповнення, 

скасування та втрати чинності нормативно-правовими актами [133]. 

На переконання К.Г. Волинки, до вимог юридичної техніки 

відносяться:  

1) необхідність логічної послідовності викладу норм та їх 

взаємозв’язок;  

2) недопущення протиріч як в середині нормативно-правового акта, 

так і в системі законодавства взагалі;  

3) співвідношення компактності викладу норм із глибоким і 

всебічним вираженням їх змісту;  

4) «ясність і доступність» мови викладення нормативно-правового 

акта;  

5) необхідність точних термінів, понять, формулювань;  

6) максимальне скорочення кількості нормативно-правових актів, 

якими регулюється одне питання (суспільні відносини, процес тощо) [151, 

с. 133]. На нашу думку, застосування і реалізація зазначених вимог 

юридичної техніки фахівцями-нормотворцями буде сприяти удосконаленню 

якості нормативно-правових актів органів виконавчої влади, недопущенню 

протиріч між ними, дублювань норм та перешкоджатиме недоцільному 

збільшенню неякісного законодавства взагалі.  

Принципом нормотворчої діяльності органів виконавчої влади також 

має бути визначений принцип ефективності регулювання та виконуваності, 

який полягає в дослідженні, аналізі та прогнозуванні результатів 

нормативного регулювання і реальності виконання вимог та положень 

відповідного нормативно-правового акта, який розробляється.  
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1.5 Функції нормотворчої діяльності органів виконавчої влади 

 

Функції разом із принципами визначають основні характерні 

показники, ознаки, напрямки розвитку і становлення певного поняття, 

процесу тощо, в даному випадку – нормотворчої діяльності органів 

виконавчої влади. Огляд діючого законодавства, юридичної наукової 

літератури [157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164] виявив, що певним чином 

висвітлено поняття функцій правотворчості, але не приділено належної 

уваги функціям нормотворчої діяльності, що й обумовлює актуальність та 

нагальну необхідність дослідження даного питання. 

С.В. Плавич у дисертаційному дослідженні під функціями 

правотворчості пропонує розуміти «напрями діяльності відповідних органів 

по створенню джерел права з метою урегулювання суспільних відносин у 

сферах, де такі відносини не урегульовані або урегульовані неналежним 

чином і потребують удосконалення, зміни або скасування» [165, с. 10]. О.Ф. 

Скакун зазначає, що функції правотворчості – це «напрями діяльності, 

пов’язаної зі встановленням, зміною або скасуванням правових норм, 

створенням і розвитком законодавства» [99, с. 197]. І.М. Погрібний вважає, 

що основним призначенням правотворчості є розробка та прийняття нових 

норм, а іншими, допоміжними проявами правотворчості, є зміна, відміна і 

систематизація норм права [95, с. 42].  

Таким чином, функції – це певні напрямки діяльності, які мають 

здійснюватися відносно об’єкта цієї діяльності. Так, враховуючи, що в 

загальному розумінні нормотворча діяльність органів виконавчої влади – це 

діяльність уповноважених органів із створення, зміни, доповнення, 

скасування, втрати чинності нормативно-правових актів, функціями 

нормотворчої діяльності, на перший погляд є певна діяльність щодо 

створення нормативно-правових актів та підтримання їх у контрольному 

стані. Пропонуємо визначити поняття функцій нормотворчої діяльності 
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органів виконавчої влади як певні напрямки нормотворчої діяльності 

стосовно підзаконних нормативно-правових актів.  

О.В. Петришин до функцій нормотворчості відносить: 1) функцію 

первинного регулювання суспільних відносин; 2) функцію вторинного 

регулювання суспільних відносин (оновлення правового змісту); 3) 

функцію дерегуляції суспільних відносин; 4) усунення недоліків правового 

регулювання (вдосконалення правового регулювання); 5) впорядкування 

правового регулювання [94, с. 212].  

Ю.А. Ведєрніков основними функціями правотворчості вважає: 

1) «первинне регулювання суспільних відносин» – необхідність 

нормативного регулювання суспільних відносин, які раніше не були 

врегульовані, але виникла необхідність у їх регулюванні;  2) «оновлення 

правового матеріалу» – у разі застарілості та невідповідності існуючих 

нормативно-правових актів потребам сучасності і розвитку правової 

системи держави; 3) «заповнення прогалин у праві» – прийняття норм з 

метою усунення часткової чи повної відсутності необхідних норм права у 

нормативно-правових актах; 4) «упорядкування нормативно-правового 

матеріалу» – здійснення заходів щодо систематизації чинного 

законодавства, його консолідації, кодифікації тощо [23, с. 23]. О.Ф. Скакун 

аналогічно з попереднім автором виділяє наступні функції правотворчості: 

1) первинного регулювання – полягає в розробці та прийнятті нових 

нормативно-правових актів; 2) «відновлення правового матеріалу» – 

полягає у скасуванні, зміні, доповненні чинних нормативно-правових актів; 

3) усунення прогалин – єдиним способом усунення прогалин є нормотворча 

діяльність та зазначається, що у випадку прогалин у законодавстві може 

бути застосовано аналогію права, але вона не заповнює прогалину, а лише є 

способом вирішення окремої конкретної юридичної проблеми; 4) функція 

упорядкування – передбачає кодифікаційну чи систематизаційну 

правотворчість [166, с. 297-298]. І.М. Погрібний функціями правотворчості 
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називає: 1) розробку та прийняття нових юридичних норм; 2) зміну та 

доповнення діючих норм права; 3) відміну застарілих; 4) систематизацію 

або упорядкування діючого нормативно-правового матеріалу [95, с. 43]. Як 

бачимо, вчені виділяють ідентичні функції, що, очевидно, свідчить про 

більш-менш вироблену теорію функцій правотворчості в науці 

адміністративного права. Однак слід відзначити, що функції 

нормотворчості та правотворчості в силу різного змістовного наповнення 

цих правових явищ будуть дещо відрізнятися, хоча не будемо заперечувати, 

що в основі функцій нормотворчості все ж таки лежатимуть функції 

правотворчості.  

З метою визначення переліку та сутності функцій нормотворчої 

діяльності органів виконавчої влади вважаємо за доцільне здійснити 

змістовний аналіз запропонованих функцій правотворчості. 

Функція первинного регулювання – створення нормативно-правового 

акта у разі виявлення суспільних відносин, які потребують певного 

регулювання та єдиним дійсним способом є спосіб нормативно-правового 

регулювання. Важливо, що функція первинного регулювання, на нашу 

думку, є функцією в «ідеальному варіанті» притаманною законотворчій 

діяльності, через те що саме закон є нормативно-правовим актом вищої 

юридичної сили, який має первинно визначити основні засади регулювання 

певних відносин, а органи виконавчої влади шляхом реалізації 

нормотворчих повноважень мають створювати підзаконні нормативно-

правові акти, які конкретизують, «розкривають» норми, встановлені 

відповідним законом у відповідності до нього та у його межах. Таким 

чином, нормотворчій діяльності органів виконавчої влади притаманна не 

функція первинного регулювання, а функція підзаконної конкретизації 

первинного регулювання суспільних відносин, яка виявляється через 

створення підзаконних нормативно-правових актів на виконання, в межах 

та з метою конкретизації законів. Так, наприклад, з метою врегулювання 
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питання примусового виконання рішень юрисдикційних органів Верховною 

Радою України було прийнято Закон «Про виконавче провадження» [167] та 

відповідно до нього з метою визначення окремих питань організації 

виконання рішень судів та інших органів, їх посадових осіб, які відповідно 

до зазначеного Закону підлягають примусовому виконанню, Міністерством 

юстиції України приймається підзаконний акт – наказ «Про затвердження 

Інструкції з організації примусового виконання рішень» [168]. Але в 

Україні інколи мають місце випадки підзаконного нормативно-правового 

регулювання, яке передує законодавчому. Так, суспільні відносини щодо 

державної реєстрації актів цивільного стану в Україні до прийняття у 2010 

році Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» 

[169] були врегульовані лише підзаконними актами, перш за все – наказом 

Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил державної 

реєстрації актів цивільного стану в Україні» [170]. На нашу думку, такий 

досвід регулювання суспільних відносин складається внаслідок того, що 

процедура прийняття підзаконного нормативно-правового акта є простішою 

та швидшою і використовується як попереднє тимчасове регулювання 

певних відносин до прийняття відповідного закону. Але така практика 

призводить до накопичення великої кількості підзаконних нормативних 

актів, які приймаються з кожного дрібного питання, які були б врегульовані 

єдиним законом та лише у разі необхідності в подальшому розгорнуті та 

конкретизовані в підзаконних актах.  

Звісно, правове регулювання певних суспільних відносин через їх 

специфіку, галузеві особливості потребують додаткової подальшої 

конкретизації норм законів в підзаконних нормативно-правових актах [171, 

с. 74], але однозначно вбачається, що первинним нормативним документом 

має бути закон. На нашу думку, існуючі випадки первинного регулювання 

суспільних відносин підзаконними нормативно-правовими актами слід 

вважати виключенням із «правильного порядку» регулювання.  
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Наступною загальновизнаною функцією правотворчості вважається 

«функція відновлення правового матеріалу», яка в узагальненому розумінні 

передбачає оновлення діючих нормативно-правових актів шляхом внесення 

змін, доповнень, викладення у новій редакції, визнання такими, що 

втратили чинність або скасування. 

О.Ф. Скакун стосовно реалізації уповноваженими органами цієї 

функції зазначає, що «важливо не займатися відновленням заради 

відновлення, оскільки стабільність є кращою, ніж зміни, тим більше зміни 

без особливої необхідності». Разом із тим у часи економічних, правових, 

соціальних реформувань, значних змін потреб і інтересів суспільства 

відповідно виникає необхідність удосконалення нормативно-правового 

регулювання цих процесів і їх результатів, що й обумовлює «відновлення 

правового матеріалу» [166, c. 297], яке може бути досягнуто шляхом 

прийняття нових нормативно-правових актів або внесенням змін, 

доповнень, викладенням у новій редакції вже існуючих. 

Необхідність внесення змін може бути викликана і протиріччями, 

суперечностями, помилками та іншими недоліками, виявленими в самому 

тексті нормативно-правового акта або між існуючими чинними 

нормативно-правовими актами. Підставами оновлення підзаконного 

нормативно-правового акта можуть бути також зміни і доповнення, внесені 

в закон, на виконання та відповідно до якого було прийнято підзаконний 

нормативно-правовий акт. Такий підзаконний нормативно-правовий акт 

потребуватиме приведення у відповідність до законодавства шляхом 

внесення змін, доповнень тощо. 

В Україні на сьогодні порядок внесення змін і доповнень до 

підзаконних нормативно-правових актів врегульовано в залежності від 

суб’єкту нормотворення. Так, процедура відновлення актів Кабінету 

Міністрів України встановлена Правилами підготовки проектів актів 

Кабінету Міністрів України [133], інших органів виконавчої влади – 
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Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації [172] 

та відомчими нормативно-правовими актами, наприклад Інструкцією з 

організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ 

України [173]. 

В останньому проекті Закону України «Про нормативно-правові 

акти» окремою статтею передбачено «особливості нормативно-правового 

акта про внесення змін до іншого нормативно-правового акта» [174], якими 

визначено основні засади внесення змін до нормативно-правових актів. 

Разом із тим, в зазначеному проекті використовується поняття «внесення 

змін», а в інших підзаконних нормативно-правових актах, які діють станом 

на сьогоднішній день, – «внесення змін та доповнень» (наприклад, у 

Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств та інших органів виконавчої влади [106], Порядку подання 

нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України та проведення їх державної реєстрації [172]). Таким чином, 

у разі залишення такої редакції статті, в якій передбачено лише внесення 

змін, будуть мати місце розбіжності із нормами чинних нормативно-

правових актів.  

До речі, Законом Республіки Білорусь «Про нормативно-правові акти 

Республіки Білорусь» застосовуються поняття внесення змін і доповнень 

[128], законами Республіки Казахстан «Про нормативно-правові акти» [127] 

та Республіки Узбекистан «Про нормативно-правові акти» [130] також 

використовуються поняття внесення змін і (або) доповнень до нормативно-

правових актів. На відміну від переглянутих нормативно-правових актів, 

Законом Республіки Вірменія «Про правові акти» не лише застосовують 

поняття внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів, а й  

конкретно визначається, що зміни та доповнення до правових актів 

вносяться шляхом заміни, виключення, викладення в новій редакції або 
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припинення дії окремих слів, цифр, статей, розділів тощо [132]. Отже, 

враховуючи досвід нормативного регулювання іноземних держав, та те, що 

ці два поняття передбачають дещо різний порядок їх реалізації, з метою 

недопущення різночитань між чинними нормативно-правовими актами 

вважаємо за доцільне або передбачити обидва поняття і внесення змін і 

доповнень до нормативно-правових актів, або передбачити, що внесення 

змін до нормативно-правових актів здійснюється шляхом змін та (або) 

доповнень. 

Українське законодавство останнім часом відзначається великою 

кількістю змін та доповнень, що, на нашу думку, є негативним фактором і 

свідчить про низький професійний рівень спеціалістів, які займаються 

нормотворенням, та нестабільність законодавства взагалі. Наприклад, Закон 

України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» було прийнято 

01.07.2010 р. та вже 02.12.2010 р. до нього було внесено перші зміни і до 

кінця 2012 року до нього вже п’ятьма законами внесено зміни [169]; наказ 

Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку ведення обліку і 

звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів 

цивільного стану, а також їх зберігання» було прийнято 29.10.2012 р., а вже 

наказом від 24.01.2013 р. до нього було внесено певні зміни [175]. 

Законом Республіки Білорусь «Про нормативно-правові акти 

Республіки Білорусь» з метою стабілізації правової системи встановлено 

норму щодо недопустимості внесення змін і доповнень до нормативно-

правових актів раніше ніж через рік після їх прийняття, за деякими 

винятками за умови вимоги закону або рішення Президента [128]. На нашу 

думку, встановлення такої норми є позитивним досвідом, який має бути 

запроваджений в Україні. Встановлення строкового обмеження можливості 

коригування знов створених нормативно-правових актів покликано сприяти 

поліпшенню якості нормативно-правових актів, зменшенню кількості змін 

та доповнень до них, що, в свою чергу, зменшить кількість «змінюючих» 



 114 

нормативно-правових актів та підвищить рівень відповідального ставлення 

суб’єктів нормотворення – органів виконавчої влади, їх посадових осіб до 

реалізації повноважень із нормотворчої діяльності. 

Визнання уповноваженим органом – суб’єктом нормотворення 

нормативно-правового акта таким, що втратив чинність, або його 

скасування також вважається функцією нормотворчої діяльності щодо 

відновлення нормативно-правової бази.  

Дія нормативно-правових актів припиняється із настанням певних 

обставин: «перебігу строку, на який було передбачено чинність акта; 

перебігу подій (ситуацій, станів), з існуванням яких офіційно пов’язувалась 

чинність акта; скасування акта тим органом, який його прийняв, або вищим 

від нього органом; прийняття з цього ж питання іншого (нового) 

нормативного акта тим самим органом; офіційного визнання акта 

незаконним, недійсним (нечинним) шляхом певної, встановленої законом 

судової процедури» [176, с. 110-111]. Законом Республіки Білорусь «Про 

нормативно-правові акти Республіки Білорусь» передбачено, що 

нормативно-правовий акт (повністю або частково) припиняє діяти у 

випадках: 1) закінчення строку дії нормативно-правового акта (термінові 

акти); 2) визнання нормативно-правового акта (повністю або частково) 

неконституційним у встановленому законодавством порядку; визнання 

нормативно-правового акта (повністю або частково) таким, що втратив 

чинність; скасування нормативно-правового акта у випадках та порядку, 

передбаченому законодавством [128]. Законом Республіки Казахстан «Про 

нормативні правові акти» окремою статтею визначено порядок 

призупинення дії нормативно-правового акта (повністю або частково 

окремим нормативно-правовим актом) та їх припинення. Так, підставами 

припинення дії нормативно-правових актів визначено: закінчення строку, 

на який було прийнято відповідний акт; прийняття нового акта, норми 

якого входять у протиріччя з нормами прийнятих раніше нормативно-
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правових актів або їх норми поглинаються знов прийнятим нормативно-

правовим актом; визнання нормативно-правового акта неконституційним; 

визнання нормативно-правового акта таким, що втратив чинність [127]. 

Законом Республіки Вірменія «Про правові акти» підставами припинення 

нормативно-правових актів зазначається: визнання правового акта таким, 

що втратив чинність; скасування правового акта; визнання його недійсним; 

анулювання нормативно-правового акта; призупинення правового акта 

[132]. Таким чином, можна визначити, що взагалі підстави припинення 

чинності нормативно-правових актів можна розділити на дві групи в 

залежності від суб’єктивних та об’єктивних причин. Так, чинність 

нормативно-правового акта припиняється в залежності від об’єктивних 

причин, таких як сплив терміну дії нормативно-правового акта (наприклад, 

закони про державний бюджет на конкретний рік) та закінчення події, 

ситуації, стану, для регулювання якого було прийнято певний нормативно-

правовий акт (наприклад, нормативно-правові акти, прийняті для 

забезпечення організації проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 

року з футболу; щодо усунення певних причин та умов). Другу групу 

підстав припинення чинності нормативно-правових актів складають 

суб’єктивні умови, тобто чинність нормативно-правових актів 

припиняється внаслідок здійснення суб’єктом нормотворення певних дій 

(визнання нормативно-правового акта таким, що втратив чинність шляхом 

прийняття іншого нормативно-правового акта; скасування нормативно-

правового акта; визнання його незаконним (неконституційним) в судовому 

порядку). Отже, можна дійти висновку, що функціями нормотворчої 

діяльності органів виконавчої влади щодо припинення дії нормативно-

правових актів можна зазначити лише дії нормотворчих органів щодо 

визнання нормативно-правового акта таким, що втратив чинність або його 

скасування. 
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На нашу думку, вищезазначену функцію нормотворчої діяльності 

органів виконавчої влади доцільно розділити та визначити як функцію 

удосконалення законодавства, яка виявляється в оновленні підзаконних 

нормативно-правових актів й реалізується шляхом вчинення дій із внесення 

змін, доповнень або викладення нормативно-правового документа у новій 

редакції, та функцію очищення законодавства, що виявляється через 

вчинення дій із визнання певного акта таким, що втратив чинність або його 

скасування.  

Важливо зазначити, що підставами для реалізації органами 

виконавчої влади функцій удосконалення  та очищення нормативно-

правової бази можуть бути наступні фактори:  

1) зміни у суспільному житті, економічні, політичні, правові тощо;  

2) суперечності, помилки в нормативно-правому акті або 

неузгодженості з іншими нормативними документами;  

3) прийняття або зміни і доповнення у законі, на підставі якого 

реалізується відповідний підзаконний нормативно-правовий акт. 

Наступною функцією правотворчості (нормотворчості), на думку 

деяких науковців (Ю.А. Ведєрнікова, О.Ф. Скакун), вважається функція 

заповнення прогалин у праві. В.А. Пригоцький зазначає, що «прогалини 

властиві кожній системі (галузі) законодавства, оскільки з’являються, як 

правило, в результаті бурхливого соціально-економічного розвитку, 

формування нових суспільних відносин» [177, с. 137]. Дослідженню питань 

прогалин у законодавстві та праві приділили увагу у своїх працях О.В. 

Колотова, В.М. Косович, М.І. Матузов, О.В. Малько, В.А. Пригоцький, 

О.Ф. Скакун та багато інших вчених. С.В. Шмаленя присвятив вивченню 

особливостей застосування аналогії права окреме дисертаційне 

дослідження. Прогалина є здебільшого наслідком недоліків нормотворчої 

діяльності. Прогалини у праві усуваються шляхом прийняття необхідних 

законів та інших нормативно-правових актів. Водночас правозастосовному 
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органові в ряді випадків надається можливість подолати прогалину у праві і 

прийняти правозастосовне рішення за аналогією закону і аналогією права» 

[10, с. 312]. С.В. Шмаленя у своєму дисертаційному дослідженні дійшов 

висновку, що під прогалиною взагалі слід розуміти неповну або повну 

«відсутність правових норм, необхідних для врегулювання суспільних 

відносин, які перебувають у сфері дії права та потребують юридичного 

вирішення» [178, с. 9]. М.І. Матузов, О.В. Малько зазначають, що під 

прогалиною слід розуміти відсутність потрібної норми, за допомогою якої 

може бути вирішено конкретний випадок, залишення законодавцем певних 

суспільних відносин без нормативного регулювання [107, с. 221]. Тобто 

прогалина – це певний недолік, пропуск в законодавчому регулюванні, 

відсутність необхідних норм або їх змістовна неповнота [179, с. 121]. 

Наявність прогалин в праві обумовлюють відносною «консервативністю» 

права у порівнянні із динамічністю суспільного життя, суспільних відносин, 

які потребують регулювання; недосконалістю нормативно-правових актів та 

нормотворчої техніки; різноманітністю поточного життя; постійною 

появою нових форм і видів суспільних відносин, яких не існувало на 

момент створення певної норми [107, с. 221]. 

Таким чином, з’ясовано, що прогалина в законодавстві та праві – це 

недолік, який потребує усунення. Разом із тим відомо, що науковцями 

визнаються також такі види недоліків, які визначають недосконалість 

нормативно-правових актів, як «юридичні колізії», «конкуренція правових 

норм», «правотворчі помилки», «дефекти у праві», «правові деформації», 

«технічні прогалини», які однак відмежовуються від прогалин 

законодавства і права [180, с. 9]. Вважається, що «історія розвитку держави 

і права свідчить про те, що прогалини є об’єктивним явищем, яке завжди 

існувало…», але воно «перешкоджає стандартному правозастосуванню в 

умовах законності та нормативної визначеності» [181, с. 56]. Єдиним 

способом усунення прогалин в законодавстві і праві є прийняття нових 
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норм, але на час тривалості правотворчого (нормотворчого) процесу 

правозастосувач використовує аналогію права. На сьогодні окремими 

нормами законодавства передбачено порядок застосування аналогії закону 

та аналогії права. Так, наприклад, Сімейним кодексом України встановлено, 

що коли «певні сімейні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими 

нормативно-правовими актами або домовленістю (договором) сторін, до 

них застосовуються норми цього Кодексу, які регулюють подібні відносини 

(аналогія закону)» та «якщо до регулювання сімейних відносин неможливо 

застосувати аналогію закону, вони регулюються відповідно до загальних 

засад сімейного законодавства (аналогія права)» [182]. 

В.М. Косович зазначає, а ми погоджуємося з її думкою, що в процесі 

реалізації та застосування законодавства і права напрацьовані певні правила 

щодо подолання кожного з видів недоліків, але ці правила мають знайти 

нормативне відображення [180, с. 21]. Міністерством юстиції України 

здійснюються певні заходи щодо врегулювання питань застосування 

колізійних норм підзаконних нормативно-правових актів, але ці заходи 

носять методичний, рекомендаційний характер – листи Міністерства 

юстиції України «Щодо порядку застосування нормативно-правових актів у 

разі існування неузгодженості між підзаконними актами» [183], «Щодо 

практики застосування норм права у випадку колізії» [184]. На сьогодні 

законодавство України дійсно має велику кількість недоліків, таких як 

колізії, прогалини, неузгодженості тощо, та єдиним шляхом їх вирішення є 

нормотворчість, але нормотворчий процес потребує певного часу, тому 

Закон України «Про правотворчу діяльність та нормативно-правові акти», 

на необхідності прийняття якого ми наполягаємо, має містити норми 

регулювання та застосування колізійних норм, в залежності від виду 

суперечності, неузгодженості та видів нормативно-правових актів. 

Слід зазначити, що науковці розподіляють прогалини в законодавстві 

і праві на повні і часткові (повна або часткова відсутність регулювання) 
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[178, с. 9], прогалини формулювання (відсутність повної регламентації) та 

оціночні прогалини (норма права має надто вузьке або широке 

формулювання, що унеможливлює її застосування) [180, с. 12], об’єктивні 

(прогалини, які виникають при появі нових суспільних відносин) та 

суб’єктивні (прогалини недосконалості нормативних актів, нормотворчої 

техніки) [177, с. 138], але незалежно від виду прогалини однозначно єдиним 

шляхом їх усунення є прийняття нових норм або внесення змін і доповнень 

до чинного законодавства. Таким чином, вбачається, що усунення прогалин 

законодавства і права, як і інших недоліків нормативно-правових актів, 

здійснюється шляхом реалізації функції удосконалення законодавства. 

Враховуючи наведене вище, ми не вважаємо за доцільне виділяти окремо 

функцію заповнення прогалин, через те що вона поглинається функцією 

вдосконалення. 

Наступною функцією нормотворчості є функція впорядкування 

законодавства, яка, на думку О.Ф. Скакун, складається з кодифікаційної або 

систематизаційної правотворчості [166, с. 298].  

Прийняття нормативно-правових актів, внесення змін і доповнень до 

них, визнання такими, що втратили чинність та скасування, зумовлюють 

необхідність упорядкування діючих нормативно-правових актів, 

приведення їх у систему, видання певних видів збірників законодавства. 

Така діяльність, на думку К.Г. Волинки, «по приведенню нормативно-

правових актів у єдину, упорядковану систему називається систематизацією 

законодавства» та здійснюється вона у чотирьох основних формах: 1) облік 

нормативних актів («це збір … діючих нормативних актів, їхня обробка і 

розташування за певною системою, збереження»); 2) інкорпорація 

законодавства; 3) консолідація законодавства; 4) кодифікація законодавства 

[151, с. 149]. В.С. Ковальській та І.П. Козінцев зазначають, що 

систематизація законодавства – це діяльність, спрямована «на 

впорядкування і удосконалення нормативно-правових актів, зведення їх у 
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певну внутрішньозлагоджену систему» та має на меті «забезпечення більш 

ефективної правотворчої діяльності», виявлення «причин протиріч, 

прогалин, невідповідностей у нормативному регулюванні» і їх усунення. 

Систематизація законодавства, на їх думку, здійснюється у двох видах: 

інкорпорація і кодифікація [108, с. 162]. Систематизація нормативно-

правових актів, на думку О.Ф. Скакун, здійснюється суб’єктами 

нормотворення трьома способами (формами):  кодифікацією (під якою 

розуміють удосконалення через зміну змісту (переробку і узгодження) 

юридичних норм, пов’язаних загальним предметом правового регулювання, 

і об’єднання у новий єдиний нормативно-правовий акт. Іншими словами, 

кодифікація виражається в підготовці та прийнятті нових актів, у які 

заносяться узгоджені між собою як норми старих актів, що виправдали 

себе, так і нові нормативні розпорядження), інкорпорацією (спосіб, «який 

полягає у зовнішньому впорядкуванні (розташуванні в тому чи іншому 

порядку) вже наявних нормативних актів без зміни змісту норм права, які 

містяться в них») та консолідацією (об’єднанням «кількох нормативно-

правових актів, що діють в одній і тій самій сфері суспільних відносин, в 

єдиний нормативно-правовий акт, як правило, без зміни змісту. Інакше: 

консолідація виражається в підготовці і прийнятті укрупнених актів на 

основі об’єднання норм розрізнених актів, виданих з одного питання»), 

технічною передумовою яких є «облік нормативних актів, тобто письмове 

фіксування виданих нормативно-правових актів (у спеціальних часописах, 

на картках, у комп’ютері)» [166, с. 257-259]. М.В. Вилегжаніна зазначає, що 

впорядкування нормативно-правових актів здійснюється шляхом 

систематизації (зведення НПА в систему, створення кодексів, зборів, 

зібрань тощо) та державної реєстрації (радикальний шлях – «електронна 

автоматизована реєстрація НПА» ведення Єдиного державного реєстру 

НПА) [185, с. 31-32]. Тобто, на сучасному етапі з активним застосування 

електронних комп’ютерних систем з’являються нові види діяльності 



 121 

суб’єктів нормотворення, зокрема ведення реєстрів нормативно-правових 

актів відповідних рівнів, тому дійсно доцільно вважати однією з функцій 

нормотворчої діяльності з впорядкування та обліку нормативно-правових 

актів ведення відповідних реєстрів нормативно-правових актів. 

Разом із тим нормотворець приділив окрему увагу функції 

нормотворчих органів – органів виконавчої влади із систематизації 

законодавства. Так, нормотворець визначив поняття систематизації 

законодавства, як «упорядкування законодавства, приведення його до 

внутрішньоузгодженої системи. Систематизація законодавства включає 

облік, підтримання у контрольному стані та зберігання актів законодавства» 

і визначив, що суб’єктами здійснення систематизації є «міністерство, інший 

центральний орган виконавчої влади, територіальний орган міністерства, 

іншого центрального органу виконавчої влади, орган виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація» [186], тобто 

органи виконавчої влади всіх рівнів. Окрім того, Міністерством юстиції 

розроблено Порядок здійснення систематизації та обліку законодавства в 

органах юстиції, яким, у свою чергу, встановлено, що систематизація 

законодавства – це «засіб реформування, упорядкування законодавства, 

зведення його до певної внутрішньоузгодженої системи. Це процес 

зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої 

обробки їх змісту». Зазначено, що метою систематизації є забезпечення  

системи органів юстиції «точною і повною інформацією про чинне 

законодавство України, надання допомоги … в оперативному пошуку 

законодавчих актів» [187]. 

Враховуючи наведене вище, вбачається, що однією з функцій 

нормотворчої діяльності органів виконавчої влади є впорядкування 

нормативно-правових актів, яка реалізується шляхом здійснення 

систематизації законодавства. Огляд позицій науковців дозволив 

встановити, що систематизація реалізується шляхом кодифікації, 
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інкорпорації та консолідації, передумовою їх є облік нормативно-правових 

актів. Разом із тим з поняття систематизації, встановленого нормативно-

правовими актами, вбачається, що систематизація передбачає облік, 

підтримання в контрольному стані та зберігання нормативно-правових 

актів. Не слід залишати поза увагою й сучасний обов’язковий електронний 

облік нормативно-правових актів, який реалізується через формування та 

ведення правових інформаційних систем «Єдиний державний реєстр 

нормативно-правових актів» та «Регіональний реєстр», який здійснюється 

системою органів юстиції України. На нашу думку, впорядкування 

нормативно-правових актів, як одна з функцій нормотворчої діяльності 

органів виконавчої влади, являє собою діяльність уповноважених органів 

нормотворення із систематизації підзаконних нормативно-правових актів, 

яка здійснюється шляхом паперового та електронного обліку, кодифікації, 

інкорпорації та консолідації (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Функції нормотворчої діяльності органів виконавчої влади 

Сутність функцій 

Функція 

підзаконної 

конкретизації 

первинного 

регулювання 

суспільних 

відносин 

(створення 

підзаконних 

нормативно-

правових актів) 

Функція 

вдосконалення 

законодавства 

(вчинення дій із 

внесення змін, 

доповнень або 

викладення 

нормативно-

правового 

документа в 

новій редакції) 

Функція очищення 

законодавства 

(вчинення дій із 

визнання певного 

акта таким, що 

втратив чинність 

або його 

скасування) 

Функція 

впорядкування 

підзаконних 

нормативно-

правових актів 

(діяльність із 

систематизації  

підзаконних 

нормативно-

правових актів 

шляхом 
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паперового та 

електронного 

обліку, 

кодифікації, 

інкорпорації та 

консолідації) 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Визначено, що державна влада в Україні  це особливий вид влади, 

який у виключному порядку вирішує загальносоціальні проблеми через 

систему спеціально створених державних органів, наділених відповідними 

повноваженнями згідно з розподілом їх на законодавчу, судову і виконавчу 

гілки влади. Державно-владними повноваженнями, з метою вирішення 

соціальних питань, наділені лише спеціально створені однойменні з гілками 

влади державні органи, які й реалізують державну владу.  

2. На підставі вивчення процесу історичного розвитку принципу 

розподілу державної влади з часів Середньовічної Європи до сьогодення 

встановлено, що із виникненням перших конституцій та парламентів 

почався час конституціоналізму і парламентаризму, для якого концепція 

розподілу влади була основним принципом організації державної влади. 

Саме тоді розпочався розвиток та дослідження системи стримувань та 

противаг, який удосконалив, доповнив та розвинув принцип розподілу 

влади. Будь-яка держава, яка обрала шлях демократичного розвитку, завжди 

застосовує при організації державної влади принцип розподілу влади та 

систему стримувань і противаг як реальний механізм недопущення 

авторизації влади в одних «руках», запобігання зловживань та перевищень 

використання владних повноважень і, як наслідок, захисту прав, свобод та 
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законних інтересів свого народу. Огляд сучасних форм державного 

правління, сформованих на підставі принципу розподілу державної влади та 

системи стримувань і противаг, конституційно закріплених розвиненими 

демократичними країнами, дозволяє дійти висновку про досить 

різноманітний спектр запровадження та функціонування цього механізму. 

Кожна держава обирає для себе притаманну їй форму державного правління 

і, відповідно, дещо трансформує принцип розподілу влади та елементи 

системи стримувань та противаг стосовно вимог, потреб, очікувань 

населення своєї держави. Внаслідок таких трансформацій виникають різні 

види змішаних форм держав, форм державного правління, систем взаємодій 

між державними органами тощо. Зроблено висновок про неможливість 

існування ані «чистої» класичної моделі форми держави, ані «чистої» 

класичної моделі форми державного правління (президентська, 

парламентська, особливо змішана). Щодо принципу розподілу влади, то він 

корегується та пристосовується до кожної форми держави через 

встановлення відповідної системи стримувань та противаг. 

3. Обгрунтовано, що система стримувань і противаг існує в середині 

принципу розподілу влади. Власне, система стримувань і противаг у 

державній владі не має сенсу, тому що необхідність в її дії виникає лише за 

наявності окремих гілок влади. Разом із тим розподіл державної влади на 

гілки (виконавчу, законодавчу та судову) без застосування системи 

стримувань і противаг призводитиме лише до роздроблення влади, Отже, 

недоцільним є розгляд та дослідження принципу розподілу державної влади 

окремо від системи стримувань та противаг і навпаки. Слід серйозно 

віднестись до питання про запровадження єдиного принципу організації 

державної влади в демократичній державі, який буде поєднувати в собі 

принцип розподілу влади та систему стримувань і противаг та реалізація 

якого забезпечуватиме модель формування демократичної державної влади.  

4. Аргументовано, що конституційний принцип розподілу влади є 
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комплексним правовим інститутом, який слід розглядати у двох аспектах: 

по-перше, як декларування (конституційне закріплення принципу), тобто 

проголошення в Конституції, що в державі єдина державна влада 

реалізується на підставі розподілу її на законодавчу, виконавчу та судову 

гілки, і, по-друге, як реалізацію (практичне застосування принципу), тобто 

фактичний розподіл повноважень між відповідними кожній гілці влади 

державними органами та встановлення меж їх взаємодії (чим 

забезпечується єдність влади), контролю, підзвітності, засобів реагування 

тощо (яке забезпечується шляхом застосування системи стримувань та 

противаг) з метою недопущення свавілля, перевищення та зловживання 

владою. Саме у практичній єдності цих теоретичних інститутів – запорука 

ефективності організації та реалізації державної влади. Неможливо 

заперечувати  конституційний принцип розподілу державної влади з 

відповідною йому системою стримувань і противаг, оскільки лише його 

конституційне закріплення і практичне втілення дає можливість 

забезпечити гармонійне становлення та розвиток демократичної держави. 

Підтримуючи підхід законодавців республік Казахстан, Білорусь, 

Туркменістан до порядку конституційного закріплення принципу розподілу 

державної влади, вважаємо, що останній, як один із конституційних 

демократичних принципів, має бути чітко задекларований на 

конституційному рівні з доповненням нормою щодо запровадження 

системи стримувань і противаг, без якої принцип розподілу влади є не 

закінченим і практично не дієвим. 

5. Враховуючи, що, по-перше, коло суб’єктів правотворчості є 

ширшим, ніж суб’єктів нормотворення (що обмежується органами 

виконавчої влади різних рівнів), по-друге, результатами діяльності органів 

виконавчої влади із створення нормативно-правових актів є підзаконні 

нормативно-правові акти, по-третє, правотворчість є більш узагальнюючим 

поняттям, під яким треба розуміти діяльність всіх уповноважених органів із 
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формування права, по-четверте, термін «нормотворчість» більш точно  

відображає зміст цього виду процесуальної діяльності системи органів 

виконавчої влади в Україні, слід використовувати термін «нормотворча», а 

не «правотворча» діяльність органів виконавчої влади. 

6. Висловлено думку, що нормотворча діяльність органів виконавчої 

влади складає сутність і зміст нормотворчого процесу, який є різновидом 

правотворчості і полягає у діяльності уповноважених органів (державної 

виконавчої влади України та їх посадових осіб) із створення нормативно-

правових актів у порядку, суворо регламентованому законодавством (в 

залежності від органу нормотворення та виду нормативно-правового акта, 

який створюється). 

7.  Запропоновано класифікувати нормотворчу діяльність органів 

виконавчої влади за такими критеріями: по-перше, залежно від рівня 

суб’єкта нормотворення (нормотворча діяльність Кабінету Міністрів 

України, органів виконавчої влади центрального рівня, органів виконавчої 

влади місцевого рівня); по-друге, від виду нормативно-правового акта, який 

створюється (класичний нормотворчий процес та додатково-умовний 

нормотворчий процес). 

8. Визначено, що принципами нормотворчої діяльності органів 

виконавчої влади в Україні є принципи законності, демократизму, 

гласності, професіоналізму, техніко-юридичної досконалості, ефективності 

регулювання, виконуваності та планувально-оперативний принцип. Всі 

зазначені принципи взаємопов’язані та взаємодіють у процесі реалізації 

нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні, саме вони і 

складають основні напрямки та підґрунтя нормотворчого процесу. 

9. Констатовано, що принцип законності є першим обов’язковим 

принципом нормотворчості органів виконавчої влади та проявляється у 

чотирьох аспектах: 1) відповідність знов створюваних нормативно-

правових актів Конституції і законам України; 2) прийняття нормативно-
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правових актів уповноваженими органами виконавчої влади в межах їх 

повноважень; 3) порядок прийняття нормативно-правового акта має бути 

суворо регламентований законодавством (на сьогодні в Україні принцип 

законності в частині регламентації порядку створення нормативно-правових 

актів органами виконавчої влади повною мірою не виконується та потребує 

вирішення, тобто прийняття відповідного нормативно-правового акта вищої 

юридичної сили  закону); 4) визначення і зайняття нормативно-правовим 

актом свого місця в ієрархії (системі) нормативно-правових актів. 

10. Встановлено, що принцип демократизму є одним з основних 

принципів нормотворчої діяльності органів виконавчої влади та виявляється 

у демократичному порядку самого процесу, який складається з двох 

моментів: 1) участь суспільства (громадяни, незалежно від суспільної 

приналежності, громадські, негромадські організації) в нормотворчому 

процесі (обговорення проектів нормативно-правових актів на «круглих 

столах», конференціях, через засоби масової інформації, «гарячі лінії» 

тощо); 2) врахування суспільної думки та інтересів фізичних, юридичних 

осіб, їх співвідношення між собою і державою.  

11. Висловлено думку, що загальноприйнятий принцип науковості в 

нормотворчій діяльності органів виконавчої влади має реалізовуватися 

лише разом із принципом використання при розробці нормативно-правових 

актів практичного досвіду у галузі, в якій розробляється документ (у разі 

розробки локальних документів – з урахуванням особливостей 

регіонального розвитку і становища). Лише таким чином законодавство 

взагалі й підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади 

зокрема не будуть носити формальний «відірваний від реального життя» 

характер. Тому цей принцип слід визначити як принцип співвідношення 

наукового і практичного підходів при створенні нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади, який реалізується шляхом вчинення наступних 

дій:  
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1) вивчення і аналіз потреб, інтересів суспільства, які вимагають 

нормативного регулювання;  

2) залучення до нормотворчої діяльності експертів, вчених, інших 

спеціалістів-теоретиків і практиків галузі, в якій розробляється нормативно-

правовий акт;  

3) застосування позитивного міжнародного і вітчизняного досвіду 

органів виконавчої влади зі створення нормативно-правових актів. 

12. Визначено, що функції нормотворчої діяльності органів 

виконавчої влади  це певні напрямки нормотворчої діяльності відповідних 

органів стосовно підзаконних нормативно-правових актів. Функції 

нормотворчості, їх зміст відіграють важливу роль при дослідженні питань 

нормотворчої діяльності органів виконавчої влади та вбачається, що всі 

вони взаємопов’язані і реалізуються в нормотворчому процесі.  

13. До функцій нормотворчої діяльності органів виконавчої влади 

віднесено такі: функція підзаконної конкретизації первинного регулювання 

суспільних відносин (створення підзаконних нормативно-правових актів); 

функція удосконалення законодавства (вчинення дій із внесення змін, 

доповнень або викладення нормативно-правового документа у новій 

редакції); функція очищення законодавства (вчинення дій із визнання 

певного акта таким, що втратив чинність або його скасування); функція 

впорядкування підзаконних нормативно-правових актів (діяльність із 

систематизації  підзаконних нормативно-правових актів шляхом паперового 

та електронного обліку, кодифікації, інкорпорації та консолідації). 

14. Зазначено, що позитивним слід вважати досвід Республіки 

Білорусь щодо встановлення норми про недопущення внесення змін і 

доповнень до нормативно-правових актів раніше, ніж через рік після їх 

прийняття, за деякими винятками, за умови вимоги закону або рішення 

Президента, що пропонуємо запровадити і в Україні. Встановлення 

строкового обмеження можливості коригування знов створених 
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нормативно-правових актів має сприяти поліпшенню якості нормативно-

правових актів, зменшенню кількості змін та доповнень до них, що, в свою 

чергу, зменшить кількість «змінюючих» нормативно-правових актів та 

підвищить рівень відповідального ставлення суб’єктів нормотворення –

органів виконавчої влади, їх посадових осіб до реалізації повноважень із 

нормотворчої діяльності. 

15. На підставі аналізу законодавчих актів республік Білорусь, 

Молдова, Казахстан, Таджикистан, Вірменія та Узбекистан про 

нормативно-правові акти слід звернути увагу на необхідність прийняття 

Закону України «Про правотворчу діяльність та нормативно-правові акти», 

норми якого викласти максимально конкретизовано. У Законі має бути 

визначено наступне: перелік понять, які в ньому використовуватимуться; 

принципи правотворчості та нормотворчості; перелік суб’єктів, які мають 

право брати участь у правотворчому процесі; окремо повинно бути 

визначено види правотворчого процесу: законотворчий (діяльність 

уповноважених органів зі створення нормативно-правових актів вищої 

юридичної сили – кодексів, законів) та нормотворчий (діяльність органів 

виконавчої влади різних видів і рівнів зі створення підзаконних 

нормативно-правових актів – постанов, наказів та ін.); мають міститися 

норми регулювання та застосування колізійних норм залежно від виду 

суперечності, неузгодженості та видів нормативно-правових актів. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1 Підзаконний нормативно-правовий акт як результат нормотворчої 

діяльності органів виконавчої влади 

 

Нормативно-правові акти державних органів займають особливо 

важливе місце серед численних різноманітних джерел права «за значимістю 

для правового регулювання». Сучасний український етап реформування 

правової системи держави перш за все потребує вдосконалення саме 

нормативно-правових актів [188, с. 274, 190, 191, 192, 193, 194]. 

Конституцією України встановлено, що закони, які мають вищу юридичну 

силу, повинні унормовувати більш значущі соціальні, правові, політичні, 

економічні відносини у державі, при цьому в країні приймаються також й 

інші нормативно-правові акти, які мають бути створені на основі та у 

повній відповідності до Конституції України [32].  

Нормативно-правовий акт є предметом дослідження 

загальнотеоретичної правової науки – теорії держави і права, його  

дослідження знайшли відображення в наукових працях провідних 

українських та іноземних вчених, таких як М.В. Вилегжаніна, 

В.М. Косович, О.В. Малько, М.М. Марченко, М.І. Матузов, В.В. Мушенок, 

О.В. Петришин, І.М. Погрібний, О.Ф. Скакун, В.М. Хропанюк та багатьох 

інших дослідників [195, с. 129-134; 196, 197]. Окремі дисертаційні 

дослідження з вивчення нормативно-правових актів, визначення їх поняття, 

специфічних ознак, характерних рис тощо присвятили Л.М. Горбунова 

(2005) та О.С. Лисенкова (2001). 
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Разом із тим, незважаючи на значну кількість досліджень, 

присвячених вивченню нормативно-правових актів, залишаються 

відкритими питання, перш за все, нормативно-правового регулювання 

самого «нормативно-правового акта», визначення їх видів, місця в системі 

джерел права та місця кожного з видів нормативно-правових актів у своїй 

системі. Саме ці неврегульовані та невизначені питання й потребують 

розв’язання, обумовлюючи актуальність додаткових досліджень 

нормативно-правових актів. 

Вирішення поставлених проблем має розпочинатися з визначення 

поняття нормативно-правового акта. Так, в Юридичній енциклопедії 

Ю.С. Шемшученка зазначено, що нормативно-правовий акт – це 

«офіційний письмовий документ, який приймається уповноваженим 

органом держави і встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує певну 

норму права. Ці акти знаходяться між собою в ієрархія, підпорядкованості, 

яка і визначає юридичну силу документа» [10, 316]. О.В. Зайчук у Сучасній 

правовій енциклопедії застосовує поняття «нормативний акт», під яким слід 

розуміти «офіційний письмовий документ, який приймається 

уповноваженим органом, встановлює, змінює або скасовує норми права» 

[93, с. 20]. О.В. Петришин під нормативно-правовим актом розуміє 

офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб’єктом 

нормотворчості у визначеній формі та за встановленою процедурою, 

спрямований на встановлення, зміну або скасування норм права [94, с. 195]. 

І.М. Погрібний зазначає, що нормативно-правовий акт – це письмовий 

документ, який виходить від компетентного органу та містить юридичні 

норми [95, с. 32]. О.Ф. Скакун розмежовує поняття правового акта, під яким 

вона пропонує розуміти «акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого 

суб’єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення 

(зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення 

(зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов’язків учасників 
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конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне 

ними правопорушення» та доповнює, що він оформляється у вигляді 

документа (акта-документа) та поняття нормативно-правового акта, під 

яким розуміє «офіційний акт-волевиявлення (рішення уповноважених 

суб’єктів права, що встановлює (змінює, скасовує) правові норми з метою 

регулювання суспільних відносин», тобто «акт правотворчості, який 

містить юридичні норми» [99, с. 312, 314]. І.А. Сердюк зазначає, що 

правовий акт – це вихідна категорія «для загальнотеоретичних понять» і є 

багатозначним поняттям, яке у «вузькому розумінні» є оформленим 

зовнішнім виразом волі держави, її органів та посадових осіб, а у 

«широкому розумінні» – це «формально обов’язкове волевиявлення 

держави (її органу або уповноваженого суб’єкта)» та в узагальненому 

розумінні правовий акт – «це забезпечене з боку держави формально 

обов’язкове волевиявлення органів публічної влади, їх службових і 

посадових осіб, що має офіційний характер, здійснюється у спеціально 

передбаченому законом процедурно-процесуальному порядку з метою 

регулювання поведінки суб’єктів права задля утвердження правопорядку» 

[198, с. 5]. Одночасно І.А. Сердюк наголошує, що в загальній теорії права 

під нормативно-правовим актом слід розуміти «прийнятий у встановленому 

порядку та відповідній юридичній формі письмовий документ 

уповноваженого суб’єкта правотворчості, яким встановлюються, 

змінюються або скасовуються юридичні норми» [198, с. 5]. М.М. Марченко 

пропонує під нормативно-правовим актом розуміти виражені в письмовій 

формі рішення компетентних органів, які містять норми права. Тобто акти 

правотворчості, якими встановлюються чи відміняються правові норми [97, 

с. 342]. В.М. Хропанюк застосовує поняття нормативно-правовий акт для 

визначення офіційного акта правотворчості, який містить норми права [199, 

с. 241]. В.М. Косович пропонує під нормативно-правовим актом розуміти 

«офіційний письмовий документ, який приймається (видається) 
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уповноваженим на це державним суб’єктом нормотворення у визначених 

законом формі та порядку, встановлює, змінює чи скасовує формально 

обов’язкові правила поведінки певного (нормативно визначеного) кола не 

персоніфікованих суб’єктів, на яких він вчиняє прямий (безпосередній) 

регулятивний вплив, та розрахований на невизначену кількість реалізацій 

чи застосувань» [188, с. 280]. 

Вбачається, що вченими для визначення одного й того ж поняття 

застосовуються поняття «правовий акт», «нормативний акт» та 

«нормативно-правовий акт». Деякі з них розрізняють всі ці поняття, деякі 

вважають їх ідентичними. Нормотворець на рівні підзаконного 

регулювання також по-різному застосовує ці поняття. Так, Вищий 

арбітражний суд у своєму роз’ясненні застосовує поняття нормативного 

акта, під яким пропонується розуміти «прийнятий  уповноваженим 

державним чи іншим органом у межах  його компетенції офіційний 

письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, 

носить загальний чи локальний характер та застосовується неодноразово» 

[117]. Разом із тим у Положенні про державну реєстрацію нормативно-

правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади з жовтня 1998 

року нормотворець замість поняття «нормативний акт» запровадив поняття 

«нормативно-правовий акт» [106], що, на нашу думку, є першою спробою 

приведення та спрямування правозастосовників до використання поняття 

«нормативно-правовий акт». На сьогодні офіційне визначення поняття 

«нормативно-правовий акт» міститься лише в підзаконному нормативно-

правовому акті – наказі Міністерства юстиції України «Про вдосконалення 

порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві 

юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів», в якому зазначено, що «нормативно-правовий 

акт – офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це 

суб’єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за 



 134 

встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання 

суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований 

характер і розрахований на неодноразове застосування. Прийняття 

нормативно-правових актів у вигляді листів і телеграм не допускається» 

[172]. Разом із тим, конкретизовано, що в такому значенні перелічені 

терміни взагалі та термін «нормативно-правовий акт» зокрема 

застосовується лише в даному Порядку, тобто це не загальновизнане 

офіційне тлумачення поняття, а лише його значення для конкретного 

нормативно-правового документа, а саме групи суспільних відносин, які 

врегульовані цим конкретним нормативно-правовим актом. Ми вважаємо, 

що у разі застосування певного суттєвого поняття у декількох нормативно-

правових актах воно має визначатися та тлумачитися в єдиному значенні. 

В.М. Косович при дослідженні порядку запровадження та 

застосування понять нормативно-правового акта та нормативного акта в 

українських підзаконних нормативно-правових актах дійшов висновку, що 

найчастіше вони «використовуються як синоніми», а також замінюються 

узагальненим терміном акт. У свою чергу, він пропонує застосовувати 

термін правовий акт як «загальне чи родове поняття» та наполягає на 

конкретизації поняття нормативно-правового акта [188, с. 275].  

Ми також упевнені, що доки поняття нормативно-правового акта не 

буде закріплено на законодавчому рівні, ця важлива, незамінна та об’ємна 

правова категорія залишається на рівні наукових розробок і підзаконного 

спеціалізованого регулювання та дійсно потребує додаткового дослідження 

і подальшої законодавчої регламентації. Проектом Закону України «Про 

нормативно-правові акти» пропонується визначити поняття нормативно-

правового акта, як «офіційний документ, прийнятий (виданий) 

уповноваженим на це суб’єктом у визначених законом формі та порядку, 

який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на 

неодноразове застосування» [174]. На нашу думку, таке визначення 
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нормативно-правового акта є ідентичним поняттю, встановленому в 

Порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві 

юстиції України та містить перелік основних ознак нормативно-правового 

акта.  

Важливо, що законодавчими актами іноземних держав вже певний час 

нормативно закріплено поняття нормативно-правового акта. З метою 

виявлення позитивного досвіду зарубіжних держав, який може бути 

запроваджений в Україні, вважаємо за доцільне ознайомитися із нормами 

Законів цих держав щодо визначення відповідного поняття. Так, Законом 

Республіки Білорусь «Про нормативні правові акти Республіки Білорусь» 

встановлено, що в Республіці Білорусь під нормативно-правовим актом 

мається на увазі «офіційний документ встановленої форми, прийнятий 

(виданий) в межах компетенції уповноваженого державного органу 

(посадової особи) або шляхом референдуму з дотриманням встановленої 

законодавством Республіки Білорусь процедури, який містить 

загальнообов’язкові правила поведінки, розраховані на невизначене коло 

осіб та неодноразове застосування» [128]. Законом Республіки Казахстан 

«Про нормативні правові акти» застосовується поняття нормативний 

правовий акт, як «письмовий офіційний документ встановленої форми, 

прийнятий на референдумі або уповноваженим органом чи посадовою 

особою держави, який встановлює правові норми, змінює, припиняє або 

призупиняє їх дію» [127]. Законом Республіки Узбекистан «Про 

нормативно-правові акти» також застосовується поняття нормативно-

правовий акт та встановлено його поняття, як «офіційний документ, 

прийнятий відповідно до цього Закону, направлений на встановлення, зміну 

або відміну правових норм, як загальнообов’язкових державних вказівок» 

[130]. Законом Республіки Таджикистан «Про нормативні правові акти» 

визначається поняття нормативного правового акта, як «офіційний 

документ встановленого зразка, який приймається шляхом всенародного 
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референдуму або державним органом, або органом самоврядування селища 

чи села, або державною уповноваженою посадовою особою, який містить 

вказівки загальнообов’язкового характеру та встановлює, змінює чи 

відміняє правові норми» [129]. Отже, поняття нормативно-правового акта, 

встановлені на законодавчому рівні країн пострадянського простору, є 

майже ідентичними, що може бути наслідком спільного періоду 

історичного розвитку, становленням в тому числі й правових систем країн 

та запровадженням позитивного досвіду країн з більш розвинутим 

законодавством. 

Дещо відрізняється підхід Республіки Вірменія до запровадження 

поняття нормативно-правового акта в законодавстві. Так, Законом 

Республіки Вірменія «Про правові акти» первинним застосовується поняття 

правові акти, під якими пропонується розуміти «прийнятий народом 

Республіки Вірменія, державними органами або органами місцевого 

самоврядування, державними або муніципальними установами, а також 

юридичними особами Республіки Вірменія, їх відокремленими 

підрозділами або установами у передбачених законом випадках та порядку 

в межах їх повноважень офіційний письмовий документ, яким 

встановлюються обов’язкові до визнання, охорони, захисту, виконання або 

застосування права, обов’язки, відповідальність, обмеження або інші 

правила (далі – правила поведінки)». Одночасно акцентується увага, що 

правові акти можуть бути нормативними, індивідуальними 

(ненормативними) або внутрішніми (локальними) та відразу зазначається, 

що під нормативним правовим актом слід розуміти «прийнятий народом 

Республіки Вірменія, державними органами або органами місцевого 

самоврядування Республіки Вірменія у встановлених Конституцією 

Республіки Вірменія, законом випадках та порядку, в межах їх повноважень 

передбачений законом офіційний письмовий документ, який направлено на 

встановлення, зміну або припинення дії правової норми або правових 
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норм». Будь-який правовий акт вважається нормативним, якщо він містить 

хоча б одну правову норму [132]. Таким чином, вбачається, що у Республіці 

Вірменія на законодавчому рівні поняття правового акта застосовується як 

родове та інші види актів: нормативний, індивідуальний та внутрішній є 

його похідними різновидами.   

Враховуючи наведене вище, можна дійти висновку, що в 

узагальненому розумінні сучасні науковці під нормативно-правовим актом 

пропонують розуміти офіційний письмовий документ (О.В. Зайчук, 

В.М. Косович, М.М. Марченко, І.М. Погрібний, І.А. Сердюк, 

В.М. Хропанюк, Ю.С. Шемшученко), прийнятий уповноваженим на це 

суб’єктом (О.В. Зайчук, В.М. Косович, М.М. Марченко, І.М. Погрібний, 

Ю.С. Шемшученко) у певній спеціально визначеній формі та за 

встановленою законодавством процедурою (окремо зазначають лише 

В.М. Косович та І. А. Сердюк), які містять, встановлюють, змінюють чи 

скасовують норми права (О.В. Зайчук, В.М. Косович, М.М. Марченко, 

І.М. Погрібний, І.А. Сердюк, В.М. Хропанюк, Ю.С. Шемшученко). 

Важливо, що законодавець в українських підзаконних нормативно-

правових документах та законотворці іноземних держав при визначенні 

поняття нормативно-правового акта до переліченого доповнюють також, що 

вони регулюють суспільні відносини, мають неперсоніфікований характер і 

розраховані на багаторазове застосування.  

Певні специфічні ознаки відрізняють нормативно-правовий акт від 

інших видів офіційних документів. Так, Ю.С. Шемшученко в Юридичній 

енциклопедії основними ознаками нормативно-правового акта визначає: 

1) нормативно-правовий акт відображає волю уповноваженого суб’єкта 

права; 2) він є обов’язковим для виконання; 3) має документальну форму 

закріплення; 4) виконання нормативно-правових актів забезпечується  

державою, у т. ч. можливістю застосування засобів примусового характеру 

[10, с. 744].   О.Ф. Скакун серед ознак нормативно-правового акта виділяє 
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такі: а) «приймається або санкціонується уповноваженими органами 

держави (правотворчими органами) або народом (через референдум); б) 

містить нові, або такі, що змінюють, скасовують існуючі норми права, 

формулює конкретні права і обов’язки; в) прийняття нормативно-правового 

акта здійснюється відповідно до певної процедури; г) «має форму 

письмового акта-документа і точно визначені реквізити», такі як вид акта, 

орган, який його прийняв, назва, дата прийняття, номер, особа, яка його 

підписала; д) має бути опублікований в «офіційних виданнях з 

обов’язковою відповідністю автентичності тексту офіційного зразка 

(встановлено конкретні вимоги оприлюднення нормативно-правових актів в 

залежності від нормативно-правового акта) [99, с. 312-314].  

І.М. Погрібний також зазначає, що нормативно-правовий акт 

відрізняється від інших письмових документів рядом ознак, основними з 

яких він вважає те, що, по-перше, нормативно-правовий акт завжди містить 

певне правило поведінки саме загального характеру (норми, які є загальною 

моделлю поведінки осіб в певних типових ситуаціях); по-друге,  

нормативно-правові акти не персоніфіковані, тобто не передбачають 

виключно одноразового використання (на відміну від індивідуальних актів, 

пов’язаних із конкретною особою, ситуацією, часом, місцем, таких як, 

наприклад, рішення суду, нормативно-правовий акт, як офіційний 

письмовий документ передбачає регулювання необмеженого кола випадків, 

діє безперервно та відноситься до персонально невизначеного кола осіб, 

наприклад населення країни, громадяни певної  статі, професії тощо) [95, 

с.128].  

На думку І.А. Сердюка, основними ознаками, які характеризують 

нормативно-правовий акт, є наступні: 1) письмовий документ, який має 

назву та складений у певній юридичній формі; 2) «розробляється і 

приймається уповноваженими суб’єктами правотворчості та у 

встановленому для цього процедурно-процесуальному порядку»; 3) змістом 



 139 

його є загальні правила поведінки, які розповсюджують свою дію на 

невизначене коло осіб; 4) має особливу внутрішню структуру (частини, 

розділи, статті тощо); 5) обов’язковість для виконання, яке забезпечується 

певною системою засобів примусового характеру; 6) призначенням є 

регулювання суспільних відносин; 7) «публікується у спеціальних 

виданнях»; 8) юридична сила нормативно-правового акта, яка залежить від 

місця правотворчого органу, яке він займає в апараті держави [198, с. 2-7].  

В.М. Хропанюк основними ознаками нормативно-правового акта, що 

відрізняють його від інших джерел права, визначає такі: нормативно-

правовий акт є результатом правотворчої діяльності компетентних 

державних органів; нормативно-правові акти містять лише норми права, 

тобто правила загального характеру, які наділені державною 

обов’язковістю; має вид офіційного державного документа (обов’язково 

містить назву нормативно-правового акта, назву органу правотворення); в 

нормативно-правових актах норми права згруповані у певні структурні 

частини (глави, розділи, статті тощо) [199, с. 240-241].  

За словами Г.А. Василевича, ознаками нормативно-правових актів, які 

саме і відрізняють їх від правозастосовних актів, є: 1) нормативно-правовий 

акт є офіційним документом певної встановленої форми; 2) приймається він 

в межах компетенції державним органом, посадовою особою за 

результатами проведення референдуму із дотриманням вимог встановленої 

процедури; 3) містить загальнообов’язкові правила поведінки, які, по-

перше, діють на невизначене коло осіб та, по-друге, розраховані на 

неодноразове застосування [200, с. 8].  

Дослідник В.М. Косович виокремлює такі загальні ознаки 

нормативно-правових актів: 1) офіційність акта, прийнятого компетентним 

органом, із дотриманням спеціальної процедури; 2) встановлена форма із 

наявними певними реквізитами; 3) містить загальне правило поведінки; 

4) розповсюджує свою дію на невизначене коло осіб та передбачає 
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неодноразове застосування; 5) встановлює, змінює чи скасовує норми права 

[188, с. 274]. 

Аналіз висновків вчених щодо визначення основних ознак дає 

можливість зробити підсумок стосовно того, що науковці по-різному 

підходять до цього питання. Деякі ознаки (обов’язкова наявність норм 

права, загальних правил поведінки, неперсоніфікований характер, 

неодноразове застосування) виділяють виключно всі вчені, наукові доробки 

яких нами були проаналізовані. Деякі ознаки (забезпечення виконання 

нормативно-правового акта можливістю застосування державного примусу, 

порядок опублікування, юридична сила акта) виділяються лише окремими 

науковцями. 

Узагальнення всіх перелічених ознак дозволяє встановити, що їх 

можна розділити на групи.  

По-перше, ознаки, пов’язані зі створенням нормативно-правового 

акта, до яких можуть бути віднесені наступні: нормативно-правовий акт 

приймається уповноваженим суб’єктом у встановленому законодавством 

порядку (процедурі). Але, на нашу думку, ці ознаки не доцільно вважати 

ознаками нормативно-правового акта, через те що це ознаки, притаманні 

нормотворчому процесу, який передує нормативно-правовому акту, що є 

результатом нормотворчого процесу.  

По-друге, ознаки, притаманні саме нормативно-правовому акту як 

офіційному письмовому документу, які, у свою чергу, можна класифікувати 

на ознаки форми (нормативно-правовий акт має внутрішню форму, 

складається з розділів, статей, пунктів тощо та зовнішню форму – назва, 

реквізити тощо); ознаки змісту, до яких може бути віднесено те, що 

нормативно-правовий акт містить загальнообов’язкове правило поведінки, 

норму права, встановлює, змінює або скасовує її; регулятивні ознаки 

(нормативно-правовий акт неодноразово регулює певні відносини 

невизначеного кола осіб).  
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По-третє, ознаки, які, на нашу думку, є подальшими щодо 

нормативно-правового акта, такі як офіційне опублікування, обов’язковість 

до виконання, виконання забезпечується можливістю застосування 

державного примусу. Таким чином, знов простежується стадійність 

нормотворчого процесу, та саме друга група ознак, на наш погляд, є 

ознаками, притаманними саме нормативно-правовому акту як офіційному 

письмовому документу. 

Враховуючи наведене вище, вбачається, що майже всі запропоновані 

вченими, закріплені в законодавчих актах іноземних держав визначення 

поняття нормативно-правових актів складаються, по суті, саме з 

перелічення його основних ознак. Ми вважаємо актуальним визначити 

поняття «нормативно-правовий акт» як офіційний письмовий документ, 

який має спеціальну внутрішню та зовнішню форму, встановлює, змінює, 

скасовує норму права та неодноразово регулює певні відносини 

невизначеного кола осіб. 

Загальновідомо, що в теоретичній науці важливу роль відіграє 

класифікація, як категорія, яка дозволяє об’єднати та диференціювати певні 

юридичні поняття за певними ознаками. Класифікація є одним з суттєвих 

інструментів «наукового пізнання, прогнозування, управління», яка 

застосовується в усіх сферах життєдіяльності взагалі та у правовій 

документній зокрема [201, с.3 5].  

Вчена М.В. Вилегжаніна влучно зазначає, що класифікація 

нормативно-правових актів є особливо актуальною на сучасному етапі, що 

обумовлюється певними факторами: постійний розвиток суспільства 

обумовлює появу «нових видів нормативно-правових актів», що відповідно 

потребує визначення їх місця в системі нормативно-правових актів; 

реформування системи органів державної влади, до компетенції яких 

входить видання нормативно-правових актів; необхідність «наукового 

аналізу документів» з метою усунення недоліків (дублювання, протиріч, 
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прогалин тощо) законодавства; розвиток електронних правових баз, які 

вимагають чіткої структури, розмежування та розташування нормативно-

правових актів у системі [201, с. 36]. 

Так, провідні вчені пропонують класифікувати нормативно-правові 

акти за різними підставами. В.В. Мушенок вважає, що «найбільш 

використовуваною в правовій науці класифікацією нормативно-правових 

актів є класифікація за суб’єктом правотворчості, яка називається системою 

законодавства» на закони, нормативно-правові акти Верховної Ради, укази 

та розпорядження Президента, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів, накази, інструкції міністерств та інших органів виконавчої влади 

[202, с. 293-298].  

В.М. Косович із посиланням на Л.А. Луця класифікує нормативно-

правові акти за суб’єктом правотворчості (прийняті народом, главою 

держави, органом законодавчої влади, органом виконавчої влади, 

контрольно-наглядовими органами, органами місцевого самоврядування, 

керівниками установ, організацій); за характером і обсягом дії (нормативно-

правові акти загальної, виключної або обмеженої дії); за юридичною силою 

(закони і підзаконні нормативно-правові акти). Особисто В.М. Косович 

пропонує систему нормативно-правових актів, яка відповідає її ієрархії та 

містить: Конституцію України та відповідні нормативно-правові акти, 

якими до неї можуть вноситися зміни і доповнення; закони, прийняті на 

всеукраїнському референдумі; кодекси та закони; постанови Верховної 

Ради нормативного характеру; укази Президента; постанови Кабінету 

Міністрів; нормативно-правові акти органів виконавчої влади; нормативно-

правові акти інших державних органів; постанови Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим; постанови Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим; накази органів виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим; «нормативні розпорядження голів місцевих державних 

адміністрацій»; нормативні рішення місцевих референдумів; нормативні 
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рішення органів місцевого самоврядування; розпорядження органів 

місцевого самоврядування; локальні нормативно-правові акти [203, с. 23, 

33-34].  

На переконання І.А. Сердюка нормативно-правові акти слід 

класифікувати за такими ознаками: 1) «за суб’єктами ухвалення – на акти 

органів держави, народу в процесі референдуму, громадських об’єднань, 

трудових колективів, спільні акти органів держави та недержавних 

утворень»; 2) «за юридичною силою – нормативно-правові акти традиційно 

класифікуються на закони і підзаконні акти»; 3) «за територіальною 

ознакою – на загальнодержавні, республіканські та місцеві (локальні)»; 

4) «за ступенем загальності правових норм – на загальні та 

конкретизаційні»; 5) «за характером волевиявлення – на акти встановлення, 

зміни та скасування норм права»; 6) «за часом дії – визначено-строкові, 

невизначено-строкові»; 7) «за галузями законодавства – на цивільні, 

кримінальні, кримінально-процесуальні та ін.» [198, с. 2-7].  

Найбільш вдалу і всеосяжну, на нашу думку, класифікацію 

нормативно-правових актів пропонує В.І. Вилегжаніна залежно від 

характеру волевиявлення державних органів (нормативно-правові акти 

встановлення, зміни або скасування норм права); від галузі законодавства 

(цивільні, кримінальні, господарські нормативно-правові акти); від часу дії 

(строкові або безстрокові нормативно-правові акти);  від суб’єкта 

нормотворення (Верховна Рада – закони, Президент – укази, Кабінет 

Міністрів – постанови тощо); від територіального принципу (нормативно-

правові акти всеукраїнської дії, окремого регіону); від дати початку дії 

(нормативно-правові акти набирають чинності з моменту підписання, з 

дати, визначеної в нормативно-правовому акті, після певного терміну, 

встановленого законодавством, з дати державної реєстрації тощо); від назви 

документа (закони, укази, постанови тощо); від кола осіб (нормативно-

правові акти загального характеру, визначеного кола осіб); від юридичної 
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сили (закони і підзаконні акти); від законів (Конституція, органічні закони 

тощо); від підзаконних актів (укази Президента, постанови Кабінету 

Міністрів, накази центральних органів виконавчої влади тощо) [201, с. 37-

38]. Слід зазначити, що майже всі науковці, які досліджували 

загальнотеоретичну правову науку, класифікували нормативно-правові акти 

за аналогічними підставами, а саме: М.І. Матузов, О.В. Малько, О.В. 

Петришин, О.Ф. Скакун [166, с. 316-317], В.М. Хропанюк [199, с. 241-242] 

та ін. Разом із тим В.М. Хропанюк окремо класифікує нормативно-правові 

акти за основними суб’єктами державної правотворчості на акти 

законодавчої влади (закони); акти виконавчої влади (підзаконні акти); акти 

судової влади (юрисдикційні акти загального характеру) [199, с. 242]. На 

нашу думку, при такій класифікації в основу покладається вид державної 

влади згідно з принципом розділення влади в державі та відповідно 

вбачається, що система органів виконавчої влади при реалізації 

нормотворчих повноважень видає підзаконні нормативно-правові акти. 

Враховуючи вищенаведене, можна зазначити, що серед науковців є 

«певні розбіжності» щодо класифікації нормативно-правових актів, підстав 

їх розподілу, але «аксіоматичними на сьогодні на рівні науки і практики є 

положення про розподіл нормативно-правових актів на закони та підзаконні 

нормативно-правові акти» [203, с. 24-25]. Більшість вчених однозначно 

вважають, що «базовим критерієм класифікації нормативно-правових актів 

є … визначення юридичної чинності, тобто специфічної властивості мати 

точно позначене місце в ієрархії інших правових актів і залежати за 

формальною обов’язковістю від того, який орган видав акт» [204, с. 206] та 

відповідно класифікують їх на закони і підзаконні акти. Нами зазначалося, 

що В.М. Хропанюк також класифікував нормативно-правові акти на закони 

і підзаконні акти, але основним критерієм був суб’єкт нормотворчості. 

Таким чином, можна дійти висновку, що основними групами нормативно-



 145 

правових актів, які складають законодавство України, є закони і підзаконні 

акти.  

Ключовими відмінностями законів від підзаконних нормативно-

правових актів, на думку Л.М. Горбунової та С.В. Васильева, є наступні: 

1) видання законів є виключною компетенцією органу законодавчої влади – 

Верховної Ради України (колегіального органу), а підзаконні нормативно-

правові акти видаються Президентом, уповноваженими органами 

виконавчої влади (органами державного управління), місцевого 

самоврядування (може бути прийнятий як колегіально, так і одноособово); 

2) закони є результатом реалізації повноважень органу законодавчої влади, 

а підзаконні нормативно-правові акти – органів виконавчої влади; 3) закони 

регулюють основні суспільно значущі відносини, а підзаконні нормативно-

правові акти регулюють більше коло суспільних відносин, конкретизують, 

розвивають, деталізують закони; 4) закони мають вищу юридичну силу, а 

підзаконні нормативно-правові акти підлеглі їм, у разі суперечностей та 

протиріч із законами підлягають приведенню у відповідність до законів або 

скасуванню; 5) закон завжди приймається колективним представницьким 

органом, а підзаконний нормативно-правовий акт може бути прийнятий і 

колегіально, і одноособово органом виконавчої влади або його керівником; 

6) закон приймається у складній, суворій процедурі, а підзаконний 

нормативно-правовий акт – за більш спрощеною процедурою, що й 

забезпечує його гнучкість, динамічність, здатність до оперативного 

регулювання мінливих суспільних відносин в країні; 7) закони завжди 

містять правила поведінки, а підзаконні нормативно-правові акти можуть 

бути як нормативного, так і ненормативного характеру; 8) закони мають 

більш тривалий термін дії у часі, підзаконні нормативно-правові акти – 

більш мінливі, у разі навіть невеликих змін у законі вони підлягають 

приведенню у відповідність до закону; 9) закони мають більш узагальнене 

коло осіб, на яких розповсюджується їх дія, підзаконні нормативно-правові 
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акти – деталізують коло осіб, на які розповсюджується їх дія; 10) загальна 

кількість законів, які приймаються та діють в Україні значно менша, ніж 

кількість підзаконних нормативно-правових актів [205, с. 66-67, 163]. 

І.В. Куценко, досліджуючи співвідношення законів і підзаконних 

нормативних актів, розподіляє їх за певними ознаками: 1) «співвідношення 

за органом державної влади, який наділений компетенцією в сфері 

правотворчості», в зазначеному співвідношення виявляється 

конституційний принцип розподілу державної влади на законодавчу, 

виконавчу та судову, і відповідно закони є проявами реалізації повноважень 

законодавчої гілки влади, а підзаконні нормативно-правові акти – 

виконавчої гілки влади; 2) «співвідношення за процедурою ухвалення 

законів та підзаконних актів». Як вже зазначалося, підзаконні нормативно-

правові акти створюються за більш спрощеною процедурою у порівнянні із 

законотворчим процесом, тому створюються, змінюються та скасовуються 

в оперативному порядку, за рахунок чого досягається «гнучкість правового 

регулювання суспільних відносин в державі». Разом із тим сучасні науковці 

(С.М. Жевакин, Н.Р. Нижник, М.Ю. Тихомиров) визначають певні 

«негативні тенденції зростання кількості підзаконних актів в порівнянні з 

законами», зокрема при виданні підзаконних нормативно-правових актів 

інколи порушуються вимоги щодо обов’язкової відповідності законам; 

виникає «небажане «розбухання» чи дублювання нормативного матеріалу»; 

простежується тенденція щодо закріплення у підзаконних нормативно-

правових актах «вузьких, однобічних управлінських рішень», які 

спрямовані на захист виключно внутрівідомчих інтересів; має місце 

недоведення змісту підзаконного нормативно-правового акта до «відома 

фізичних та юридичних осіб, яких це стосуються»; зниження довіри 

громадян стосовно «вірогідності всебічного і повного врахування їх прав» 

при виданні підзаконних нормативно-правових актів; при створенні 

підзаконних нормативно-правових актів застосовується складна мова, 
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можуть мати місце «вживання неюридичних термінів, неточність 

формулювань, непоодинокі випадки невідповідності чинному 

законодавству, видання актів з очевидним перевищенням компетенції»; 3) 

«співвідношення за колом регулювання  суспільних відносин», сфера 

регулювання суспільних відносин підзаконними нормативно-правовими 

актами значно ширша, у порівнянні із законами; 4) «співвідношення за 

юридичною силою». Юридична сила нормативно-правових актів – це 

«специфічна властивість нормативно-правових актів, яка характеризує їх 

співвідношення і взаємозалежність за формальною обов’язковістю та 

визначається місцем правотворчого органу в апараті держави» та, як 

загальновідомо, закони є підґрунтям, основою підзаконного нормативно-

правового регулювання; 5) «співвідношення за  часовими межами», 

підзаконні нормативно-правові акти є менш стабільними, розраховані на 

менший час дії; 6) «співвідношення за сферою правового впливу», «сфера 

правового впливу» підзаконних нормативно-правових актів є 

спеціалізованою, більш вузькою у порівнянні із законом, розрахована на 

менше коло осіб [206].  

Узагальнюючи запропоновані провідними вченими позиції щодо 

співвідношення закону і підзаконного нормативно-правового акта можна 

виділити наступні підстави співвідношення, за якими зазначені правові 

категорії відрізняються та відповідно набувають своїх особливих, 

притаманних лише конкретному виду нормативно-правового акта ознак. 

Так, закон та підзаконний нормативно-правовий акт співвідносяться (мають 

певні спільні риси та такі, що їх відрізняють) за наступними підставами: 1) 

за видом влади, яка видає нормативно-правовий акт, як прояв 

конституційного принципу розподілу державної влади; 2) за органом 

видання; 3) за сферою суспільних відносин, які регулюються відповідним 

видом нормативно-правового акта; 4) за юридичною силою; 5) за місцем у 

системі нормативно-правових актів; 6) за порядком прийняття; 7) за 
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вмістом норм права; 8) за терміном дії; 9) за колом осіб, на яких 

розповсюджується дія нормативно-правового акта. 

Можна сказати, що загальнотеоретична правова наука визнає поняття 

підзаконного нормативно-правового акта, але Конституцією та іншими 

законами України цей термін на сьогодні не використовується. Лише 

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 2001 року зазначає, що в 

Україні, як правовій державі,  створено і діє ієрархія нормативно-правових 

актів, в якій постанови (інші рішення органів виконавчої влади) мають 

підзаконний характер та не можуть змінювати, викривляти зміст законів 

[207]. 

Багато вчених у своїх наукових працях приділяли увагу дослідженню 

підзаконних нормативно-правових актів, визначенню їх поняття, основних 

ознак, видів тощо. Так, у Сучасній юридичній енциклопедії підзаконні 

нормативно-правові акти визначено як такі, що «прийняті компетентними 

органами державної влади чи уповноваженими державою іншими 

суб’єктами на підставі закону, відповідно до закону і в порядку його 

виконання» [93, с. 220]. В.М. Хропанюк під підзаконним нормативно-

правовим актом розуміє «правотворчі акти компетентних органів, які 

основані на законі та не суперечать йому…, наділені меншою юридичною 

силою, ніж закони, вони базуються на юридичній силі законів та не можуть 

протистояти їм» [199, с. 244]. О.В. Петришин під підзаконним нормативно-

правовим актом розуміє акт, що приймається уповноваженими на це 

суб’єктами нормотворчості на основі законів і не повинен їм суперечити 

[94, с. 201]. О.Ф. Скакун зазначає, що підзаконний нормативно-правовий акт 

– це «акт, який видається відповідно до закону, на підставі закону, для 

конкретизації законодавчих розпоряджень та їх трактування або 

встановлення первинних норм» [99, с. 335]. М.І. Матузов і О.В. Малько 

вважають, що підзаконний нормативно-правовий акт – це «виданий на 

підставі та на виконання законів акт, який містить юридичні норми» [107, с. 
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172]. Л.М. Горбунова визначає, що термін «підзаконний нормативно-

правовий акт» є «збірною юридичною категорією, яка виражає одну 

загальну властивість великої, найбільшої за кількісним складом групи 

нормативно-правових актів, що видаються суб’єктами виконавчо-

розпорядчої діяльності в Україні, згідно з якою їх зміст повинен 

ґрунтуватися на положеннях закону і йому не суперечити» [208, с. 13]. 

Науковець дійшла висновку, що «під поняттям «підзаконний нормативно-

правовий акт» в аспекті його загальнообов’язкової дії (громадян, 

підприємств, установ, організацій, тобто поза межами системи органів 

влади, які його видали) необхідно розуміти постанови Верховної Ради 

України нормативного характеру, відповідні офіційні документи Президента 

України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що містять правила 

загальнообов’язкової поведінки, дія яких не обмежується одноразовим 

застосуванням» [208, с. 60]. С.А. Іванов зазначає, що російським 

законодавством взагалі не визначено поняття підзаконного нормативно-

правового акта, але, підсумовуючи юридичні практичні та теоретичні 

наукові доробки, можна визначити, що підзаконний нормативно-правовий 

акт – «це різновид нормативного правового акта, який видається 

уповноваженим органом на підставі та на виконання закону, відповідно до 

закону задля його подальшої конкретизації та розвитку» [171, с. 186]. Таким 

чином взагалі виглядає підхід сучасних науковців щодо визначення поняття 

підзаконних нормативно-правових актів.  

Разом із тим, як нами вже зазначалося, законодавством іноземних 

держав, країн пострадянського простору, вже деякий час врегульовано 

нормотворчу діяльність уповноважених органів, в тому числі щодо 

визначення понять підзаконних нормативно-правових актів на 

нормативному рівні. Так, Законом Республіки Казахстан «Про нормативні 
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правові акти» визначено поняття підзаконних нормативних правових актів, 

як «інші, які не є законодавчими нормативними правовими актами, 

видаються на підставі та (або) на виконання та (або) для подальшої 

реалізації законодавчих та інших вищестоящих по ієрархії нормативних 

правових актів» [127]. Законом Республіки Таджикистан «Про нормативні 

правові акти» зазначено, що під поняттям підзаконного нормативно-

правового акта слід розуміти «нормативні правові акти, які приймаються на 

підставі та на виконання законів» [129]. Законом Республіки Узбекистан 

«Про нормативно-правові акти» окремо не визначено поняття підзаконного 

нормативно-правового акта, але конкретно перелічено нормативно-правові 

акти, які вважаються підзаконними (укази, постанови, розпорядження 

тощо) [130]. Законами республік Вірменія та Білорусь не передбачено 

поняття підзаконного нормативно-правового акта, але з тексту закону 

взагалі вбачається його існування. Разом із тим Г.А. Василевич, який 

окремо досліджує законодавство Республіки Білорусь про нормативно-

правові акти, зазначає, що підзаконність є основною ознакою відомчих 

нормативно-правових актів (актів органів виконавчої влади Республіки 

Білорусь) [200, с. 62].  

На нашу думку, розподіл системи нормативно-правових актів на 

закони та підзаконні нормативно-правові акти не викликає сумніву, тому ми 

вважаємо нормативне закріплення поняття «підзаконний нормативно-

правовий акт» позитивним досвідом, який має бути запозичений 

українським законодавством. Проектом Закону України «Про нормативно-

правові акти» також передбачено застосування поняття «підзаконний 

нормативно-правовий акт», під яким пропонується розуміти: «нормативно-

правовий акт суб’єкта нормотворення, який приймається (видається) на 

основі Конституції і законів України, міжнародних договорів України та 

спрямований на їх реалізацію» [174]. Ми вважаємо дуже важливим 

закріплення основних понять, одним з яких є поняття «підзаконний 
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нормативно-правовий акт» на законодавчому рівні. На сьогодні поняття 

підзаконного нормативно-правового акта залишається в Україні на рівні 

наукової розробки, яка, однак, потребує конкретизації, що й обумовлює 

актуальність даного дослідження. Лише таким чином може бути усунено 

проблеми застосування та реалізації підзаконних нормативно-правових 

актів, визначення їх місця в системі нормативно-правових актів взагалі.  

Визначити авторське поняття підзаконного нормативно-правового 

акта, на нашу думку, можна шляхом виявлення його основних ознак та 

відмінних характерних рис. Так, Л.М. Горбунова зазначає, що головними 

ознаками підзаконних нормативно-правових актів є: 1) підзаконний 

характер; 2) офіційність; 3) обов’язковість до виконання; 4) породження 

юридичних наслідків [195, с. 67]. С.А. Іванов основними ознаками 

підзаконного нормативно-правового акта вважає: по-перше,  обсяг та межі 

повноважень, закріплених Конституцією, законами або іншими 

нормативно-правовими актами щодо видання нормативно-правових актів, 

визначення їх видів; по-друге, визначення юридичної сили (чинності) та 

видання підзаконних нормативно-правових актів за допомогою певних 

юридичних формулювань, таких як «на підставі та на виконання закону», 

«відповідно до закону» тощо; по-третє, в підзаконних нормативно-правових 

актах проявляються норми законів через їх доповнення, конкретизацію, 

деталізацію, розвиток тощо; по-четверте, спрощений порядок прийняття, 

введення в дію, оприлюднення підзаконних нормативно-правових актів у 

порівнянні із законами (саме тому вони оперативно реагують, ефективно 

пристосовуються до життєвих змін, різного виду відносин, які виникають, 

змінюються, зникають в процесі життєдіяльності країни); по-п’яте, норми 

підзаконних нормативно-правових актів є нормами видового характеру 

відносно норм, які містяться в законах і є нормами родового характеру 

(тобто шляхом прийняття норм видового характеру розвиваються норми 

родового характеру, таким чином, підзаконні нормативно-правові акти 
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розвивають закони); по-шосте, підзаконні нормативно-правові акти умовно 

об’єднані в одну групу, але вони неоднорідні, мають різну юридичну силу, 

різні форми, назви тощо, та всі вони мають певну ієрархічну структуру, яка 

в сукупності своїй залежить від закону [171]. 

Слід зазначити, що в Україні перша ознака, запропонована 

С.А. Івановим, частково реалізована в законодавстві, але має дуже 

«розкиданий» характер (Законом України «Про центральні органи 

виконавчої влади» передбачено, що міністерства видають накази [209], а 

Конституцією України та Законом України «Про Кабінет Міністрів 

України»  – що актами Кабінету Міністрів України є постанови і 

розпорядження [32] тощо).  Тобто, доки не буде прийнято єдиного 

нормативно-правового акта – Закону України «Про нормативно-правові 

акти» (підкреслимо, що ми наполягаємо на прийнятті Закону «Про 

правотворчу діяльність та нормативно-правові акти», наразі ж мова йде 

лише про порушене в даному підрозділі питання), який консолідує в собі 

норми щодо визначення компетенції, меж та видів нормативно-правових 

актів, які можуть прийматися певними державними органами взагалі та 

органами виконавчої влади зокрема, зазначене питання ми вважаємо не 

вирішеним та проблемним, що може призводити до порушень законності 

при реалізації нормотворчої діяльності уповноваженими суб’єктами. На 

нашу думку, зазначена ознака є загальною ознакою нормативно-правових 

актів, а не спеціальною характерною ознакою саме підзаконних 

нормативно-правових актів. 

Застосування спеціальних юридичних формулювань при створенні 

підзаконних нормативно-правових актів дійсно може вважатися 

специфічною ознакою підзаконних нормативно-правових актів. Саме таким 

чином, на наш погляд, виявляється специфіка підзаконної нормотворчої 

техніки через застосування спеціальних термінів, які виражають 

«залежність» підзаконних нормативно-правових актів від нормативно-
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правових актів вищої юридичної сили.  Ознака деталізації, конкретизації, 

доповнення законів в нормах підзаконних нормативно-правових актів є 

дійсно їх характерною спеціальною ознакою, яку Л.М. Горбунова дуже 

влучно визначила як  підзаконний характер [205, с. 67]. 

Важливою характерною ознакою підзаконних нормативно-правових 

актів є спеціальний порядок їх прийняття, який відрізняється від порядку 

прийняття законів. Тобто, загальною ознакою нормативно-правових актів 

можна вважати особливий нормативно врегульований порядок їх 

прийняття, а більш спрощений порядок прийняття і є характерною 

особливістю підзаконних нормативно-правових актів. 

В основу розподілу нормативно-правових актів на закони і підзаконні 

покладають їх юридичну силу. Загальновідомо, що закони мають вищу 

юридичну силу відносно підзаконних нормативних актів, але це не означає, 

що вони менш обов’язкові до виконання. Ми однозначно погоджуємося із 

О.Ф. Скакун, яка зазначає, що «підзаконність нормативно-правових актів не 

означає їх меншої юридичної обов’язковості» [99, с. 335]. Обов’язковість 

виконання підзаконних нормативно-правових актів, як і законів, також 

забезпечується можливістю застосування заходів державного примусу. 

Таким чином, ми погоджуємося із тими авторами, які вважають 

обов’язковість до виконання однією з основних ознак підзаконних 

нормативно-правових актів. 

Враховуючи наведене вище, можна дійти висновку про існування 

ознак, які характеризують нормативно-правові акти взагалі та ознак, які 

окремо характеризують підзаконні нормативно-правові акти. Їх аналіз 

дозволяє визначити, що ознаки, які характерні для нормативно-правових 

актів в тій же мірі характерні і для підзаконних нормативно-правових актів. 

Ознаки, характерні для підзаконних нормативно-правових актів, є 

спеціальними ознаками, які конкретизують, розвивають, удосконалюють їх 

відносно нормативно-правових актів взагалі. Таким чином, нормативно-
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правові акти та їх ознаки є родовими або загальними стосовно підзаконних 

нормативно-правових актів, які, у свою чергу, є видовими або 

спеціальними. 

З огляду на це вбачається, що ознаки, притаманні підзаконним 

нормативно-правовим актам, можна розділити на дві групи: загальні 

(видові), притаманні нормативно-правовим актам взагалі, та спеціальні 

(родові), притаманні підзаконним нормативно-правовим актам органів 

виконавчої влади зокрема (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Ознаки нормативно-правових актів 

Загальні (видові) ознаки  

нормативно-правових актів 

Спеціальні (родові) ознаки 

підзаконних нормативно-правових 

актів органів виконавчої влади 

Офіційний письмовий документ, який 

видається уповноваженим органом 

Офіційний письмовий документ, 

який видається органом 

виконавчої влади; 

Містять, змінюють або скасовують 

норми права 

Містять, змінюють або скасовують 

норми права у рівнозначних 

підзаконних нормативно-правових 

актах, актах нижчої юридичної 

сили; 

Створюються у встановленому 

законодавством порядку; 

Створюються у більш спрощеному 

порядку; 

Носять загальний, не 

персоніфікований характер, 

передбачають неодноразове 

застосування; 

Носять підзаконний характер; 
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Створюються із застосуванням 

певних правил нормотворчої техніки; 

Створюються у більш 

спрощеному порядку; 

Обов’язковість до виконання 

забезпечується державою  через 

можливість застосування засобів 

примусового характеру» 

Створюються із застосуванням 

спеціальних засобів нормотворчої 

техніки, із застосуванням виразів 

«на виконання закону», «на 

підставі закону» тощо 

 

І.А. Сердюк основним призначенням нормативно-правових актів 

вважає те, що вони є «зовнішньою формою виразу та закріплення правових 

норм» [198, с. 5], Л.М. Горбунова, у свою чергу, основне їх соціальне 

призначення вбачає у «забезпеченні комплексного правового 

упорядкування процесів в державі» [208, с. 13]. Ми ж вважаємо, що 

основним призначенням підзаконних нормативно-правових актів є 

регулювання суспільних відносин шляхом розвинення, розкриття та 

реалізації законодавчих норм та часткового первинного регулювання 

суспільних відносин, які складаються в процесі життєдіяльності населення 

країни.  

Одним із важливих питань при дослідженні  підзаконних нормативно-

правових актів, їх значення, місця в системі нормативно-правових актів 

відіграє визначення функцій, які вони виконують в процесі регулювання 

життєдіяльності країни. Так, окрему увагу визначенню функцій 

нормативно-правових актів взагалі в своїх наукових дослідженнях приділяє 

М.В. Вилегжаніна, яка влучно зазначає, що «досконале розуміння значення 

нормативно-правових актів можливе завдяки застосуванню 

функціонального підходу, який дозволяє виділити функції, притаманні 

цьому виду документа» [210, с. 36]. Наприклад, нормативно-правові акти 

виконують певні функції, які підтверджують їх поліфункціональність і які 
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можна розподілити на групи: 1) загальних функцій, які виконуються 

документами взагалі та  нормативно-правовими актами зокрема 

(інформаційна, соціальна, комунікативна та історико-культурна функції); 2) 

часткових функцій, які виконуються юридичними та іншими різновидами 

документів («політична, ідеологічна, роз’яснювальна, виховна, пізнавальна, 

доказова, управлінська і символічна функції»); 3) спеціальних функцій, які 

притаманні лише юридичним документам («правоустановча, 

правореалізаційна, правоохоронна, посвідчувальна, установча, контрольно-

наглядова, доказова») [210, с. 32-35]. Загальновідомо, що функції – це 

основні начала, напрями, в яких нормативно-правовий акт, в даному 

випадку, здійснює свій вплив на суспільні відносини. Ми вважаємо, що 

підзаконні нормативно-правові акти виконують функції, які є більш 

конкретизованими та вузькими у порівнянні із функціями нормативно-

правових актів взагалі.  

На нашу думку, підзаконні нормативно-правові акти виконують, перш 

за все, регулятивну функцію, яка, у свою чергу, розподіляється на функцію 

первинного (при первинному встановленні норм права підзаконними 

нормативно-правовими актами) та вторинного (при конкретизації, 

розвиненні та вдосконаленні норм права, встановлених нормативно-

правовими актами вищої юридичної сили) регулювання; управлінську 

функцію (органи виконавчої влади, як нами було з’ясовано, є органами 

управління, саме тому видані ними підзаконні нормативно-правові акти 

виконують управлінську функцію); роз’яснювальну та конкретизуючу 

функції (норми, які містяться у підзаконних нормативно-правових актах 

конкретизують, роз’яснюють, удосконалюють, «розгортають» норми, 

встановлені нормативно-правовими актами вищої юридичної сили); 

правоустановчу функцію (реалізується при введенні норм права 

підзаконними нормативно-правовими актами); правореалізаційну функцію 

(норми підзаконних нормативно-правових актів закріплюють певні 
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порядки, положення тощо, реалізація яких практично відтворює норми, 

встановлені Конституцією, кодексами та законами України).  

 

 

2.2 Види підзаконних нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади 

 

Підзаконні нормативно-правові акти в Україні мають досить 

розвинену видову систему, на відміну від законодавчих актів, до яких 

віднесені лише кодекси і закони. Враховуючи, що на сьогодні в Україні, як 

нами вже зазначалося, немає єдиного нормативно-правового акта, яким 

було б закріплено перелік підзаконних нормативно-правових актів, що 

можуть видаватися органами виконавчої влади, зазначене питання 

залишається врегульованим лише роздрібними законодавчими та 

підзаконними нормативно-правовими актами.  

Першу спробу щодо законодавчого закріплення поняття підзаконного 

нормативно-правового акта нормотворець намагається здійснити шляхом 

прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти», проекти якого 

вже неодноразово подавалися та розгляд Верховної Ради України. Останнім 

проектом зазначеного Закону передбачається встановити, що «видами 

нормативно-правових актів є закони та підзаконні нормативно-правові 

акти» та встановити конкретний перелік нормативно-правових актів, які є 

законами та підзаконними нормативно-правовими актами [174]. 

Враховуючи, що систему органів виконавчої влади в Україні складають 

Кабінет Міністрів України, як вищий орган виконавчої влади, міністерства 

та інші центральні органи виконавчої влади, як представники центрального 

рівня системи органів виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої 

влади, які знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні центральним 
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органам виконавчої влади, як представники місцевого рівня системи органів 

виконавчої влади в Україні. 

На сьогодні види нормативно-правових актів, які видаються 

Кабінетом Міністрів України, передбачено, по-перше, Конституцією 

України, відповідно до якої «Кабінет Міністрів України в межах своєї 

компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до 

виконання» [32];  по-друге, окремою статтею Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» також встановлено, що актами Кабінету Міністрів 

України, обов’язковими до виконання, є постанови і розпорядження. 

Окремо зазначено, що постанови Кабінету Міністрів є актами нормативного 

характеру, а розпорядження – актами Кабінету Міністрів організаційно-

розпорядчого характеру та з інших поточних питань [211]. Тобто, до 

підзаконних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів, як вищого 

органу виконавчої влади в Україні, можуть бути віднесені лише постанови 

Кабінету Міністрів. 

Законодавством передбачено, що міністерства «у межах своїх 

повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів 

і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видають 

накази, які підписує міністр» [212], центральні органи виконавчої влади 

видають «накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує 

керівник центрального органу виконавчої влади» [209]. Організаційно-

розпорядчий характер – це адміністративний характер наказів, за 

допомогою яких уповноважений орган реалізує свої адміністративні 

повноваження із забезпечення організаційного управлінського впливу. 

Тобто, через видання цих наказів центральні органи виконавчої влади 

організують виконання певних норм, встановлених вищестоящими 

нормативно-правовими актами.  

Важливо, що Законом України «Про центральні органи виконавчої 

влади» встановлено, що «накази міністерства нормативно-правового змісту 
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підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України» [209]. 

Тобто вбачається, що міністерствами можуть видаватися накази і 

ненормативно-правового характеру (не подаються на державну реєстрацію), 

які відповідно будуть підзаконними актами, але ненормативного характеру.  

Проектом Закону України «Про нормативно-правові акти» до системи 

підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади 

віднесено: постанови Кабінету Міністрів України; накази, розпорядження, 

рішення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, накази 

їх територіальних органів; накази, постанови, розпорядження інших органів 

державної влади (суб’єктів нормотворення); постанови Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим; накази міністерств та інших 

республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим; 

розпорядження голів місцевих державних адміністрацій [174].  

Однак з норм чинного законодавства не вбачається, що міністерства 

та інші центральні органи виконавчої влади мають право видавати інші 

акти, крім наказів. Таким чином, вбачається невідповідність норм чинного 

законодавства та положень загальнотеоретичної правової науки з нормами 

проекту Закону України «Про нормативно-правові акти».  

Типовим Положенням про територіальні органи міністерства та 

іншого центрального органу виконавчої влади передбачено, що відповідні 

територіальні органи в межах повноважень видають накази організаційно-

розпорядчого характеру [213]. З Положення про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади 

вбачається, що накази територіальних органів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади нормативного характеру [106]. Тобто 

накази місцевих державних адміністрацій можуть бути і нормативного, і 

ненормативного характеру. 

З метою вдосконалення норм наведеного вище проекту Закону 

(недопущення подальшого внесення змін до прийнятого Закону відразу 
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після його прийняття) вважаємо за доцільне викласти зазначену норму 

наступним чином: «Накази міністерств, центральних органів виконавчої 

влади, їх територіальних органів нормативного характеру».  

Законом України «Про місцеві державні адміністрації» встановлено, 

що голови місцевих державних адміністрацій в межах своїх повноважень 

видають розпорядження. З тексту ст. 41 зазначеного Закону вбачається, що 

розпорядження голів місцевих адміністрацій можуть бути як нормативного 

так і ненормативного характеру. Таким чином, ми погоджуємося із 

пропозицією В.М. Косовича, який пропонує додати проект Закону України 

«Про нормативно-правові акти» приписом щодо нормативності 

розпоряджень голів місцевих державних адміністрацій [203, с. 30]. 

Статтею 6 проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» 

встановлено перелік нормативно-правових актів із розмежуванням їх на  

закони та підзаконні нормативно-правові акти [174], що є позитивним, 

конкретизуючим фактором, але, враховуючи вищезазначене, підтверджуємо 

нашу пропозицію щодо добавлення припису нормативності підзаконних 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади всіх рівнів. 

Вищевикладене підтверджує, що взагалі в Україні нормативно 

встановлені види нормативно-правових актів, які видаються органами 

виконавчої влади, але містяться вони у розрізнених нормативно-правових 

актах, які стосуються конкретного виду органу виконавчої влади. Тобто 

законодавством визначено види підзаконних нормативно-правових актів в 

Україні, але не встановлено їх ієрархію, взаємовідносини та 

взаємозалежність один від одного. Зазначене питання знайшло своє 

відображення лише у листі-роз’ясненні Міністерства юстиції України 

«Щодо порядку застосування нормативно-правових актів у разі існування 

неузгодженості між підзаконними актами» від 30.01.2009 р., який, однак, не 

носить нормативного характеру. До речі, законами іноземних держав, 

якими врегульовано нормотворчість, окрему увагу приділено встановленню 
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ієрархії та взаємозалежності нормативно-правових актів взагалі і 

підзаконних нормативно-правових актів зокрема (Закон Республіки 

Вірменія «Про правові акти» гл. 2 [132]; Закон Республіки Білорусь «Про 

нормативні правові акти Республіки Білорусь» ст. 10 [128]; Закон 

Республіки Казахстан «Про нормативні правові акти» ст. 4 [127] та ін.). 

З метою дослідження досвіду іноземних держав, якими вже тривалий 

час законодавчо врегульовано нормотворчість, встановлено переліки 

підзаконних нормативно-правових актів взагалі та відповідних актів органів 

виконавчої влади зокрема, вважаємо за доцільне ознайомитися із ним та 

розглянути питання щодо можливості запозичення позитивних моментів. 

Так, Законом Республіки Казахстан «Про нормативні правові акти» до 

підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади віднесені: 

нормативні постанови Уряду Республіки Казахстан, нормативні постанови 

Центральної виборчої комісії Республіки Казахстан та Рахункового 

комітету по контролю за виконанням республіканського бюджету, 

нормативні правові накази міністрів Республіки Казахстан та інших 

керівників центральних державних органів, нормативні правові постанови 

центральних державних органів [127]. Визначення нормативності 

конкретних видів підзаконних нормативно-правових актів є позитивним 

досвідом, конкретизацією видів актів, які відносяться до підзаконних 

нормативно-правових актів. Законом Республіки Узбекистан «Про 

нормативно-правові акти» чітко зазначено, які нормативно-правові акти є 

законодавчими, а які підзаконними нормативно-правовими актами. До 

підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади віднесені 

постанови Кабінету Міністрів Республіки Узбекистан, накази та постанови 

міністерств, державних комітетів та установ, рішення органів державної 

влади на місцях [130]. На нашу думку, конкретизація та розмежування 

нормативно-правових актів на законодавчі та підзаконні є позитивним 

досвідом, який сприяє первинному визначенню місця конкретного акта в 
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системі нормативно-правових актів взагалі. Законом Республіки Білорусь 

«Про нормативні правові акти Республіки Білорусь», як нами вже 

зазначалося, не застосовується поняття підзаконний нормативно-правовий 

акт, але встановлено, що Рада Міністрів Республіки Білорусь, міністерства 

та інші органи виконавчої влади на підставі і на виконання Конституції 

Республіки Білорусь, актів Президента Республіки Білорусь, законів 

Республіки Білорусь у межах своїх повноважень видають: Рада Міністрів 

Республіки Білорусь – постанови; міністерства та інші органи виконавчої 

влади – постанови та накази [128]. Законом Республіки Таджикистан 

передбачено, що органами виконавчої влади видаються наступні види 

підзаконних нормативно-правових актів: постанови та розпорядження 

Уряду Республіки Таджикистан, міністерства та інші державні органи 

приймають нормативні правові акти у виді розпоряджень, інші державні 

комітети та Національний банк – у виді постанов [129]. Взагалі слід 

зазначити, що в переглянутих законодавчих актах країн пострадянського 

простору простежуються певні спільні риси щодо визначення видів та 

органів виконавчої влади, уповноважених на їх прийняття. 

У Франції виконавча влада представлена президентом та прем’єр-

міністром. Нормативно-правові акти, які вони видають при реалізації 

нормотворчих повноважень, – це декрети. Президент видає декрети в межах 

своїх повноважень, які в певних випадках потребують контрасигнації 

прем’єр-міністром. Прем’єр-міністром видаються декрети двох видів: 

1) підлеглі декрети, які видаються з метою забезпечення та виконання 

законів та мають бути похідними від відповідних законодавчих актів вищої 

юридичної сили; 2) автономні декрети, які видаються при реалізації 

особистих повноважень та регулюють суспільні відносини, які не 

врегульовані законодавчою базою. У встановлений законодавством час 

урядом Франції видаються також ордонанси, які є результатом реалізації 

урядом делегованих законодавчим органом повноважень урядові [74]. 



 163 

Таким чином, у Франції вищий орган виконавчої влади – Рада Міністрів із 

прем’єр-міністром на чолі видають декрети, які аналогічно із українськими 

постановами Кабінету Міністрів України регулюють і відносини, що вже 

взагалі врегульовано законодавчими актами та потребують закріплення 

механізмів їх реалізації та виконання (видані на виконання та на підставі 

відповідного закону) і відносини, які вперше виникли в країні (потребують 

оперативного врегулювання, не врегульовані законодавчими актами та, 

таким чином, постанова Кабінету Міністрів України є нормативно-

правовим актом первинного регулювання). У даній роботі вже зверталася 

увага на факти первинного регулювання суспільних відносин постановами 

Кабінету Міністрів України. Така практика склалася в нашій країні і діє вже 

тривалий час, та вбачається, що у Франції зазначений досвід врегульовано 

нормативно і визнано доцільність й правильність як первинного, так і 

вторинного регулювання суспільних відносин органами виконавчої влади. 

В Італії в процесі реалізації нормотворчих повноважень Уряд видає 

декрети-закони на підставі доручення парламенту, та з власної ініціативи 

відповідні декрети-закони можуть видаватися Урядом лише у виключних, 

необхідних та невідкладних випадках. За аналогією із Францією Урядом 

Італії реалізуються делеговані Парламентом законодавчі повноваження у 

певний, встановлений законом, час та порядку. Таким чином, в Італії 

Урядові майже не надається можливості первинного регулювання 

суспільних відносин, за деякими винятками. До системи підзаконних 

нормативно-правових актів Італії входять також делеговані регламенти, 

регламенти уряду, окремих міністерств, міжміністерські, центральних та 

периферійних органів публічної адміністрації, автономних установ, в тому 

числі регіональних та місцевих. У системі підзаконних нормативно-

правових актів Італії регламенти уряду мають вищу юридичну силу 

стосовно інших нормативних документів [214].  
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У Німеччині Федеральний уряд об’єднує та направляє систему 

органів виконавчої служби країни. Реалізуючи нормотворчі повноваження, 

він видає постанови на виконання законів (з метою конкретизації 

законодавчих актів, тобто мають підзаконний характер) з низки питань, 

встановлених законодавством Німеччини, уряд видає укази, що мають силу 

законів (тобто виконують функцію первинного регулювання відносин) та 

інші адміністративні приписи, які виражаються у таких формах: якщо 

рішення приймається урядом колегіально – у формі директив; якщо 

конкретизується певний порядок – у формі інструкцій тощо. Міністри 

Німеччини, як представники виконавчої влади, відповідально та самостійно 

«ведуть справи своєї галузі» та уповноважені видавати постанови, які 

мають силу закону [73, с. 210-214; 214].  

В Японії підзаконні нормативно-правові акти складають більшу 

частину джерел права, та кількість їх практично не обліковується. Так, 

органи виконавчої влади на виконання та у відповідності із Конституцією і 

законами Японії приймають наступні види підзаконних нормативно-

правових актів: Кабінет Міністрів – урядові укази; міністерства та інші 

державні установи – накази; органи створені та діючі при уряді – правила 

[214]. 

Враховуючи наведене вище, можна дійти висновку, що взагалі види 

підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади (урядів, 

міністерств, місцевих органів виконавчої влади тощо) Франції, Німеччини, 

Італії, Японії майже збігаються із українськими підзаконними нормативно-

правовими актами. Важливо також, що у зазначених країнах на 

законодавчому рівні визнано функції підзаконних нормативно-правових 

актів як підзаконного (вторинного), так і первинного правового  

регулювання суспільних відносин, що, на нашу думку, є позитивним 

досвідом, який може бути запроваджений українським законодавством. 
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Дещо відрізняються за видами, але схожі за змістом нормативно-

правові акти органів виконавчої влади Сполучених Штатів Америки. Так, 

адміністративні нормативні акти – акти органів виконавчої влади – за 

своїми кількісними показниками в США значно перевищують акти 

законодавчої влади – закони і акти судової влади – судові постанови. 

Взагалі нормативно-правові акти в США за змістом класифікуються на 

умовні та додаткові (підзаконні) акти. За видами нормативно-правові акти 

федеральних департаментів та установ розділяються на накази, інструкції, 

правила проваджень та процедур тощо, які розвивають, доповнюють та 

інтерпретують положення відповідних законів. 

З метою виявлення й дослідження видів підзаконних нормативно-

правових актів вчені застосовують засоби класифікації, які дозволяють 

систематизувати існуючі наукові доробки, теоретичні знання та практично 

існуючі підзаконні нормативно-правові акти. Питання класифікації 

підзаконних нормативно-правових актів є важливим та актуальним 

питанням, яке стало об’єктом досліджень провідних науковців, таких як 

Л.М. Горбунова, С.А. Іванов, М.І. Матузов, О.В. Малько,  О.Ф. Скакун,  

В.М. Хропанюк та ін. [215, с. 238-246; 216, с. 52-62; 217, с. 400-403; 218, с. 

343-345; 219; 220, с. 84-89; 221, с. 73; 222, с. 2, 5-31; 223, с. 167-191]. 

Так, В.М. Хропанюк зазначає, що підзаконні нормативно-правові акти 

можуть бути класифіковані залежно від суб’єктів видання та сфери 

розповсюдження на загальні (підзаконні нормативно-правові акти загальної 

компетенції, які розповсюджують свою дію на всіх осіб у межах території 

країни. До них він відносить нормативно-правові акти вищих державних 

органів: нормативні укази Президента та Уряду); місцеві (нормативно-

правові акти, які видаються органами представницької та виконавчої влади 

на місцях, дія їх розповсюджується на певну територію та осіб, які на ній 

проживають (перебувають), такими підзаконними нормативно-правовими 

актами є нормативні розпорядження місцевих державних адміністрації); 
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відомчі (нормативно-правові акти міністерств, установ, які регулюють 

обмежену сферу суспільних відносин (митні, транспортні тощо); 

внутрішньоорганізаційні (нормативно-правові акти, які видаються певними 

організаціями та регулюють внутрішні питання серед членів цієї організації 

[199, с. 244-245]. С.А. Іванов пропонує класифікувати підзаконні 

нормативно-правові акти в залежності від їх сфери дії на 

загальнорегулятивні, галузеві (відомчі) та місцеві. Він також вважає за 

доцільне класифікувати їх в залежності від органу, який їх видає [171]. М.І. 

Матузов і О.В. Малько виділяють наступні види підзаконних нормативно-

правових актів, які розділяються по ієрархії: укази Президента, обов’язкові 

для виконання на всій території країни (акти, прийняті главою держави 

займають перше місце після законів), але лише нормативного характеру, які 

в більшості своїй видаються у разі прогалин у праві; постанови Уряду (в 

Україні – Кабінету Міністрів України) також обов’язкові до виконання на 

всій території країни, видаються на підставі та на виконання законів; 

«накази, інструкції, статути, положення міністерств, установ, державних 

комітетів», які приймаються на підставі та відповідно до законів, указів 

Президента, постанов Уряду та регулюють суспільні відносини частіше в 

межах конкретної структури, інколи розповсюджують свою дію на більш 

широке коло; рішення та постанови місцевих органів виконавчої влади 

(обласних державних адміністрацій), які регулюють суспільні відносини в 

межах конкретної території; рішення органів місцевого самоврядування 

(приймаються в межах компетенції кожного конкретного органу); локальні 

нормативно-правові акти (акти, які регулюють відносини в межах 

конкретної установи – правила внутрішнього розпорядку) [107, с. 193]. На 

нашу думку, підставою вищезазначеної класифікації підзаконних 

нормативно-правових актів є суб’єкт, уповноважений на їх видання.  

О.Ф. Скакун пропонує класифікувати підзаконні нормативно-правові 

акти залежно від характеру норм, які приймаються (первинні чи повторні), 
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на дві групи: 1) підзаконні нормативно-правові акти, що «містять первинні 

(вихідні) норми, які встановлюють загальні основи правового 

регулювання», тобто акти, які видаються безпосередньо на підставі 

Конституції та в змістовному сенсі близькі до законів; 2) підзаконні 

нормативно-правові акти, які «містять вторинні (похідні) норми, що 

розкривають і конкретизують первинні норми, приймаються на їх підставі, 

спрямовані на їх виконання (відомчі акти)». До підзаконних нормативно-

правових актів першої групи О.Ф. Скакун віднесла укази і розпорядження 

Президента України, постанови Верховної Ради України нормативного 

характеру; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; до 

другої групи підзаконних нормативно-правових актів, відомчих актів, 

віднесені укази, інструкції, нормативні накази тощо центральних органів 

виконавчої влади, установ, організацій [99, с. 336-338].  

В своєму дисертаційному дослідженні Л.М. Горбунова пропонує 

класифікувати підзаконні нормативно-правові акти «з позиції зручності і 

системності здійснення діяльності із забезпечення законності 

загальнообов’язкових … прав чи законних інтересів громадян, підприємств, 

установ, організацій» на «основні групи підзаконних нормативно-правових 

актів суб’єктів державного управління: 1) нормативно-правові акти 

Президента України; 2) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів 

України; 3) нормативно-правові акти міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади; 4) нормативно-правові акти органів влади 

Автономної Республіки Крим; 5) нормативно-правові акти місцевих 

державних адміністрацій;  6) нормативно-правові акти органів місцевого 

самоврядування» [205, с. 71;  208, с. 14-15]. На нашу думку, класифікація, 

запропонована Л.М. Горбуновою, здійснена на підставі розмежування 

суб’єктів нормотворення, тобто в залежності від уповноваженого суб’єкта. 

Разом із тим у даній класифікації не враховано нормативно-правові акти 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади. 
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Таким чином, вчені пропонують класифікувати підзаконні 

нормативно-правові акти в досить узагальненому вигляді, однак розкриття 

видів підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади 

потребує більш детальної їхньої класифікації. 

Так, А.О. Рибалкін при дослідженні нормотворчої діяльності системи 

органів Міністерства внутрішніх справ України відзначав, що нормативно-

правовими актами органів внутрішніх справ є: 1) наказ (яким, на його 

думку, є нормативно-правовий акт, «що видається керівником органу 

державного управління (його структурного підрозділу), діючим на основі 

єдиноначальності з метою вирішення основних та оперативних завдань, які 

стоять перед цим органом»); 2) інструкція (містить правові норми, 

систематизовані за відповідною сферою: із визначення службових прав та 

обов’язків; із встановлення порядку виконання актів вищестоящих органів у 

порядку підлеглості; із закріплення порядку «здійснення окремих видів 

діяльності»; 3) положення (під яким він пропонує розуміти «нормативно-

правовий акт, який встановлює структуру і функції будь-якого органу або 

визначає порядок будь-якої діяльності»); 4) правила, якими встановлюється 

«порядок здійснення окремих видів діяльності»; 5) статут («звід правил, що 

визначають завдання, обов’язки, права та основні форми організації і 

діяльності окремих служб органів внутрішніх справ»); 6) настанова 

(зазвичай містить правила, якими обумовлюється технічна сторона 

організації і діяльності конкретної служби). Окремо визначено другу групу 

нормативно-правових актів органів внутрішніх справ, яка, на думку А.О. 

Рибалкіна, має певну своєрідність: стандарти, нормативи, розклади та інші 

акти, які встановлюють «так звані техніко-юридичні норми, які призначені 

регламентувати організаційно-технічні, фінансово-економічні та інші 

відносини службово-допоміжного характеру». Окрему увагу приділено 

рішенням колегії МВС, якими «схвалюються проекти наказів, звіти 

підпорядкованих керівників, звернення та заклики до працівників органів 
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внутрішніх справ» [104, с. 11-12]. Аналогічні види нормативно-правових 

актів, як різновиди підзаконних нормативно-правових актів Державної 

служби зайнятості України, виділяє Н.О. Зезека [101, с. 171-172].  

Л.М. Горбунова відносить «статути, положення, правила, інструкції 

та інші види» актів, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів 

України, до вторинних підзаконних нормативно-правових актів. 

Н.В. Александрова при дослідженні нормотворчої діяльності центральних 

органів виконавчої влади дійшла висновку, що незважаючи на те, що 

законодавством передбачено лише один вид нормативно-правового акта, 

який ними може видаватися, – наказ, центральні органи виконавчої влади в 

Україні, незалежно від того, носять вони нормативний чи ненормативний 

характер, видають акти у різноманітних правових формах, таких як 

«інструкції, рішення, правила, розпорядження, постанови» [224, с. 59-61]. 

Зазначені автори при визначенні видів підзаконних нормативно-

правових актів органів виконавчої влади додатково зазначають інструкції, 

положення, правила тощо. Виникає питання щодо місця зазначених актів у 

системі нормативно-правових актів, їх значення. Проектом Закону України 

«Про нормативно-правові акти» визначено, що «складовою частиною 

нормативно-правових актів можуть бути правила, порядок, регламент, 

статут, положення, інструкція, які мають однакову юридичну силу з 

нормативно-правовими актами, що їх затверджують» [174]. Але із 

запропонованої норми вбачається, що правила, порядок, статут тощо 

«можуть бути складовою частиною», тобто це норма «допустимості», та 

вона не надає однозначного статусу нормативно-правового акта правилам, 

положенням тощо.  

Законом Республіки Казахстан «Про нормативні правові акти» 

нормативно-правові акти розділяються на: 1) основні, до яких віднесені 

Конституція, кодекси, закони, укази, нормативні постанови Парламенту, 

Уряду, Конституційного Суду, Центральної виборчої комісії, Рахункового 
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комітету, нормативні правові накази міністрів, інших центральних органів 

державної влади, нормативні правові постанови центральних державних 

органів, нормативні правові рішення маслихатів, нормативні правові 

постанови акиматів та нормативні правові рішення акимів; 2) похідні, до 

яких віднесені регламент, технічний регламент, стандарт державної 

послуги, регламент державної послуги, реєстр державних послуг, 

положення, правила, інструкції. Важливо, що окремо зазначено, що  похідні 

нормативно-правові акти приймаються або затверджуються нормативно-

правовими актами основних видів та є з ними єдиним цілим [127]. Отже, в 

Республіці Казахстан законодавець визначив такі види актів, як положення, 

правила, інструкції та інші нормативно-правові акти видами підзаконних 

нормативно-правових актів.  

Законом Республіки Таджикистан «Про нормативні правові акти» 

встановлено, що регламент (нормативний правовий акт, який регулює 

порядок діяльності будь-якого державного органу або його структурного 

підрозділу); положення (нормативний правовий акт, який деталізує 

правовий статус, структуру, порядок діяльності державних органів або їх 

структурних підрозділів, визначає їх взаємовідносини з іншими 

юридичними та фізичними особами); статут (нормативний правовий акт, 

який деталізує правовий статус, структуру, порядок діяльності організацій 

та їх структурних підрозділів та визначає порядок їх взаємодії з 

державними органами та іншими юридичними та фізичними особами); 

правила («нормативний правовий акт, який конкретизує норми загального 

характеру та детально регламентує порядок організації та здійснення будь-

якого виду діяльності з поточних питань»); інструкція («нормативний 

правовий акт, який детально визначає зміст та питання регулювання в 

певній області суспільних відносин») є нормативними правовими актами. 

Додатково зазначено, що в певних випадках, передбачених законодавством, 

можуть прийматися інші види нормативно-правових актів, з метою 
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забезпечення виконання законів. Вищезазначені види нормативно-правових 

актів приймаються або затверджуються відповідними постановами та 

розпорядженнями Уряду, указами та розпорядженнями Президента, 

розпорядженнями міністерств, інших державних органів тощо [129].  

Законом Республіки Білорусь «Про нормативні правові акти 

Республіки Білорусь» видами нормативно-правових актів визначені: 

регламент (нормативний правовий акт, який може бути прийнятий 

(виданий) будь-яким органом державної вади, в тому числі виконавчої та 

містить сукупність правил, які визначають процедуру діяльності 

відповідних органів); інструкція (нормативний правовий акт, який детально 

зазначає зміст та методичні питання регулювання в певній галузі 

суспільних відносин); правила (кодифікований нормативний правовий акт, 

який конкретизує норми загального характеру з метою регулювання 

поведінки суб’єктів суспільних відносин в певних сферах з процедурних 

питань); статут (положення) (нормативний правовий акт, який визначає 

порядок діяльності державного органу (організації),  а також порядок 

діяльності працівників цих установ в певних сферах їх діяльності); наказ 

республіканського органу державного управління (нормативний правовий 

акт функціонально-галузевого характеру, який видається керівником 

республіканського органу державного управління в межах компетенції 

органу, яким він керує у відповідній сфері державного управління) [128]. 

Тобто, законодавствами республік Казахстан, Таджикистан, Білорусь 

інструкції, регламенти, положення тощо вважаються нормативно-

правовими актами, які є складовою частиною нормативно-правового акта, 

яким вони затверджуються та мають відповідну юридичну силу.   

Законом Республіки Узбекистан «Про нормативно-правові акти» 

встановлено, що «нормативно-правовими актами можуть затверджуватися 

положення, правила, інструкції та інші документи, які є складовою 

частиною цих актів» [130]. Таким чином, правила, інструкції, положення є 
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документом, складовою частиною нормативно-правового акта, але самі по 

собі нормативно-правовим актом не визначені. Законом Республіки 

Вірменія «Про правові акти» встановлено, що «правила, статути, порядки, 

інструкції, роз’яснення, умови, прейскуранти, списки, переліки, склади, 

таблиці, графіки, карти, графічні зображення та ін.» оформлюються у 

вигляді додатків до правового акта, яким вони затверджуються, в якому 

обов’язково мають бути посилання на відповідні додатки [132].  

В Україні на сьогодні визначення зазначених термінів передбачено 

Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, 

відповідно до якого поняття «інструкція»  «акт, що детально визначає 

зміст і методику правового регулювання у певній сфері суспільних 

відносин», «порядок»  «акт, що встановлює механізм реалізації прав та 

обов’язків фізичних і юридичних осіб, процедуру застосування нормативно-

правового акта та умови провадження певної діяльності», «правила»  «акт, 

який конкретизує норми права загального характеру з метою регулювання 

поведінки суб’єктів правовідносин у певних галузях законодавства і 

вирішує процедурні питання» (п. 1.4) [172]. Проектом Закону України «Про 

нормативно-правові акти» при визначенні термінів та їх понять 

законодавець пропонує аналогічне розуміння таких термінів, як правила, 

порядок, інструкція та інші поняття визначає наступним чином: регламент  

«акт органу державної влади, органу місцевого самоврядування, що 

визначає порядок і процедуру діяльності відповідного органу та його 

структурних підрозділів»; статут, положення  «акт, що визначає статус, 

обсяг повноважень органів виконавчої влади, інших органів державної 

влади і органів місцевого самоврядування, крім випадків, коли ці терміни 

визначені законами по-іншому» [174]. Тобто, український законодавець 

також не вважає за доцільне надавати правилам, порядку, інструкції, 



 173 

регламенту, статуту та положенню окремого статусу нормативно-правового 

акта, а лише складової частини відповідного підзаконного нормативно-

правового акта, яким він затверджується.  

Окремої уваги, на нашу думку, заслуговує запропоноване зазначеним 

проектом Закону України «Про нормативно-правові акти» визначення 

поняття статуту, положення в частині надання можливості іншим 

законодавчим актам визначення цих понять по-іншому. Наприклад, 

Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації 

визначено поняття «положення», як «акт, зведені норми права якого 

визначають організацію діяльності органів виконавчої влади, інших органів 

державної влади, підприємств, установ та організацій, а також їх посадових 

осіб та інших осіб у певних сферах діяльності» [172]. Але таке визначення 

поняття «положення», дещо відмінне від запропонованого проектом Закону 

України «Про нормативно-правові акти», передбачено підзаконним 

нормативно-правовим актом органу виконавчої влади – порядком, 

затвердженим наказом Міністерства юстиції України, а проектом Закону 

України «Про нормативно-правові акти» при визначенні поняття 

«положення» зазначається, що його слід  розуміти таким чином: «крім 

випадків, коли ці терміни визначені законами по-іншому». Тобто, поняття, 

запропоноване підзаконним нормативно-правовим актом, буде нечинним? 

Ми вважаємо введення такої норми недопустимим. Прийняття Закону 

України «Про нормативно-правові акти» має сприяти повноцінному 

врегулюванню нормотворчого процесу в країні, а саме привести до єдиної 

системи всі існуючі в Україні нормативно-правові акти, визначити 

виключні їх переліки, види, порядок їх створення, дії тощо. Він має стати 

основоположним законодавчим нормативно-правовим актом, який 

виключно та однозначно визначить всі терміни, поняття в тому розумінні, в 

якому вони мають застосовуватися в Україні взагалі в усіх інших 
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нормативно-правових актах. Тому ми вважаємо за доцільне при визначенні 

понять «статут», «положення» в новоствореному Законі України «Про 

нормативно-правові акти» виключити слова «крім випадків, коли ці терміни 

визначені законами по-іншому». 

Огляд розробок науковців щодо визначення понять «положення», 

«інструкції», «порядок» та інших дозволив виявити наступне. О.В. Зайчук у 

Сучасній правовій енциклопедії зазначає, що під інструкцією (від лат. 

іnstruction – введення, настанова) слід розуміти правовий акт, різновид 

нормативного акта, «яким визначаються правила, що регулюють 

організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні 

сторони діяльності установ, підприємств, окремих їх підрозділів і служб, а 

також посадових осіб або громадян». Додатково він зазначає, що вони 

належать до «категорії організаційних документів, що видаються 

міністерствами та установами». Під регламентом (від фр. reglement, лат. 

regula – правило) О.В. Зайчук розуміє «нормативно-процесуальний акт, що 

визначає порядок діяльності» установи, її структурних підрозділів, 

посадових осіб; під статутом – «локальний нормативний акт, яким 

визначаються правовий статус, найменування, місцезнаходження 

підприємства, установи, організації будь-якої форми власності (юридичної 

особи)…» [93, с. 141, 290, 311]. Таким чином, вбачається, що науковець 

однозначно вважає ці акти нормативними.  

Ю.С. Шемшученко в Юридичній енциклопедії зазначає, що 

положення – це «форма підзаконного нормативно-правового акта 

переважно організаційно-установчого або управлінського характеру. Є 

зведенням або зібранням правил у певній галузі державного, суспільного і 

господарського життя»; інструкція – це «юридичний підзаконний акт, що 

видається з метою роз’яснення і визначення порядку застосування 

законодавчого або іншого нормативно-правового акта. В Україні інструкції 

видаються, як правило, міністерствами, державними комітетами, іншими 
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відомствами»; регламент – це «сукупність правил або нормативний акт, 

якими визначається порядок діяльності органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування, організації чи установи»; правила – це «різновид 

підзаконних нормативно-правових актів, які приймаються 

(затверджуються) в установленому порядку компетентними державними 

органами або посадовими особами з метою встановлення єдиного порядку 

організації здійснення певної діяльності чи окремих дій, єдиних вимог до 

поведінки учасників правовідносин у відповідній сфері. Характерною 

особливістю правил є регулювання ними обмеженого кола суспільних 

відносин, але з великим ступенем деталізації юридичних, організаційних, 

контрольних, технічних та інших приписів (вимог)» [10, с. 415].  

Л.М. Горбунова також приділила увагу визначенню понять вторинних 

підзаконних нормативно-правових актів. Так, під статутом, положенням 

вона пропонує розуміти «звід правових норм, який визначає організацію та 

правовий статус окремих органів виконавчої влади, підприємств, установ 

організацій загальнодержавного підпорядкування, їх службовців та інших 

осіб у певних сферах економічної, соціальної культурної та іншої 

діяльності». Правила – «це нормативний акт, що конкретизує норми права 

більш загального характеру для того, щоб упорядкувати, типізувати дії 

суб’єктів правовідносин в окремих галузях державного управління», який в 

більшості своїй має процедурний характер. Інструкція – це «нормативний 

документ, яким визначається порядок застосування закону чи іншого 

нормативно-правового документа більшої юридичної сили і створюється 

механізм їх реалізації» [205, с. 80-81]. Л.М. Горбунова також вважає 

правила та інструкцію нормативними актами.  

В.В. Прокопенко при дослідженні джерел митного права встановив, 

що положення, правила, інструкції й порядок також є нормативно-

правовими актами [225, с. 38]. Таким чином, науковці однозначно вважають 

інструкцію, положення, порядок та ін., які затверджуються відповідним 
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підзаконним нормативно-правовим актом, також нормативно-правовими 

документами. На нашу думку, в запропонованому проекті Закону Україні 

«Про нормативно-правові акти» некоректно визначено норму щодо місця 

зазначених документів в системі підзаконних нормативно-правових актів. 

Так, ми пропонуємо законодавчо визначити, що правила, порядок, 

регламент, статут, положення, інструкція є нормативно-правовими актами, 

які містять норми права, затверджуються відповідними розпорядчими 

підзаконними нормативно-правовими актами та є їх складовими частинами 

і мають аналогічну їм юридичну силу.  

Враховуючи викладене вище, пропонуємо класифікувати підзаконні 

нормативно-правові акти органів виконавчої влади України за певними 

підставами:  

1) залежно від рівня органу виконавчої влади на урядові підзаконні 

нормативно-правові акти  органів виконавчої влади вищого рівня 

(постанови Кабінету Міністрів України); центральні (спеціалізовані) 

підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади центрального 

рівня (накази міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

нормативного характеру); обласні підзаконні нормативно-правові акти 

органів виконавчої влади територіального обласного рівня (розпорядження 

голів місцевих державних адміністрацій, накази керівників територіальних 

органів виконавчої влади в областях); місцеві підзаконні нормативно-

правові акти органів виконавчої влади територіального місцевого рівня 

(наказ територіального органу виконавчої влади міського, районного рівня, 

розпорядження голови райдержадміністрації);  

2) залежно від суб’єкта нормотворення підзаконні нормативно-

правові акти розподіляються на підзаконні нормативно-правові акти 

Кабінету Міністрів України; Ради міністрів Автономної Республіки Крим – 

постанови; міністерств, центральних органів виконавчої влади їх 

територіальних органів, міністерств та республіканських органів виконавчої 
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влади Автономної Республіки Крим – накази; голів місцевих державних 

адміністрацій – розпорядження;  

3) залежно від територіальної дії підзаконні нормативно-правові акти 

органів виконавчої влади розподіляються на загальнотериторіальні 

(постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств, центральних 

органів виконавчої влади) та обмежено-територіальні (накази 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 

розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, нормативно-

правові акти Автономної Республіки Крим);  

4) залежно від сфери дії підзаконного нормативно-правового акта 

органу виконавчої влади вони розподіляються на підзаконні нормативно-

правові акти органів виконавчої влади загальнорегулятивного характеру 

(дія яких поширюється на необмежене коло осіб, суспільні відносини 

тощо); галузевого (міжгалузевого) характеру (накази міністерств, 

центральних органів виконавчої влади їх територіальних органів, які 

регулюють певні відносини в межах галузі (між галузями)); визначено-

регулятивного характеру (дія обмежена певними факторами), які, в свою 

чергу, класифікуються в залежності від кола осіб (визначення конкретної 

категорії осіб, на яких розповсюджується дія нормативно-правових актів 

(наприклад особи, постраждалі від наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС), визначення кола суспільних відносин, які підлягають регулюванню 

(наприклад Правила державної реєстрації актів цивільного стану, 

затверджені наказом Міністерств юстиції України), від часу дії (наприклад 

при встановленні надзвичайної ситуації на час повені);  

5) залежно від характеру норм, які містяться в підзаконному 

нормативно-правовому акті органу виконавчої влади, розподіляються на 

нормативно-правові акти первинного регулювання (підзаконним 

нормативно-правовим актом здійснюється регулювання суспільних 

відносин, які не врегульовані на законодавчому рівні); вторинного 
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регулювання (підзаконні нормативно-правові акти організовують 

виконання законодавчо встановлених норм, розвивають їх); 

6) залежно від юридичної сили в межах системи підзаконних 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади розподіляються на 

акти вищої юридичної сили (постанови Кабінету Міністрів України мають 

вищу юридичну силу серед підзаконних нормативно-правових актів, інші 

підзаконні нормативно-правові акти не можуть їм суперечити), подальшої 

юридичної сили в залежності від рівня органу виконавчої влади; 

7) залежно від колегіальності прийняття підзаконного нормативно-

правового акта органу виконавчої влади розподіляються на колегіально 

прийняті (постанови Кабінету Міністрів) та одноособово (накази 

міністерств, центральних органів виконавчої влади, їх територіальних 

органів, розпорядження голів місцевих державних адміністрацій); 

8) залежно від співвідношення підзаконних нормативно-правових 

актів органів виконавчої влади між собою розподіляються на основні 

(постанови Кабінету Міністрів, накази міністерств тощо) та похідні, які, у 

свою чергу, розподіляються на похідні статусні (положення, статут) та 

похідні процесуальні (інструкція, порядок, регламент тощо); 

9) залежно від виду норм, які містяться в підзаконному нормативно-

правовому акті, розподіляються на безпосередні (містять норми в самому 

тексті постанови, наказу, розпорядження) та затверджувальні (містять  

норму-затвердження відповідного виду похідного нормативно-правового 

акта – положення, порядок тощо). 
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2.3 Порядок прийняття та відміни підзаконних нормативно-правових 

актів органів виконавчої влади 

 

Результатом реалізації органами виконавчої влади нормотворчих 

повноважень є видання відповідних підзаконних нормативно-правових 

актів. Підзаконні нормативно-правові акти приймаються уповноваженими 

органами виконавчої влади з дотриманням процедури, встановленої 

законодавством України. Сьогодні в Україні процедура прийняття 

підзаконних нормативно-правових актів встановлена нормативно-

правовими актами, якими регламентується діяльність відповідних органів 

виконавчої влади взагалі, а саме: Законом України «Про Кабінет Міністрів 

України», Регламентом Кабінету Міністрів України, Законом України «Про 

центральні органи виконавчої влади», Типовим положенням про 

територіальні органи міністерства та іншого центрального органу 

виконавчої влади, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та 

ін. 

Правотворчість є одним із видів безпосередньої діяльності 

уповноважених органів з розробки, прийняття, зміни або доповнення 

нормативно-правових актів. Тобто, зміст її складається з сукупності певних 

організаційних дій, які здійснюються послідовно і утворюють правотворчий 

процес, а ознакою будь-якого юридичного процесу є стадійність [98]. До 

визначення та розділу правотворчого (нормотворчого) процесу на стадії 

науковці підходять по-різному. Наприклад, І.П. Петрова, з посиланням на 

Б.В. Дрейшева, зазначає, що з цієї точки зору нормотворчий процес – це 

діяльність, яка реалізується в рамках процедури та зобов’язує учасників 

процесу на «спрямованість нормотворчих дій». Йому притаманна 

«послідовність стадій (етапів), які взаємопов’язані між собою, а також 

перетворювальні дії на кожній із стадій, які поєднують їх в єдиний процес, 

якій і забезпечує видання нормативного акта» [226, с. 164]. У загальному 
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розумінні стадія нормотворчого процесу – це «самостійний етап 

процедурних дій по формуванню державної волі, організаційно 

відособлений комплекс тісно зв’язаних між собою дій, які направлені на 

створення даного нормативного акта» [80, с. 7]. Визначення та 

встановлення правильної і повноцінної послідовності стадій нормотворчого 

процесу має сприяти забезпеченню досконалості й ефективності 

нормотворчості. 

Так, О.В. Зайчук пропонує виділити наступні стадії правотворчості: 

«1) виявлення волі народу і формування юридичного мотиву; 2) нормативне 

формулювання державою цієї волі у вигляді визначеного масштабу 

поведінки; 3) надання сформульованому правилу юридичних властивостей» 

[93]. На нашу думку, таким чином відображено не самі стадії 

правотворчості, а лише її узагальнені етапи. Подібна градація стадій 

правотворчості не дає можливості відстежити створення нормативно-

правового акта від підстав його виникнення до набуття чинності. 

В.В. Форманюк у діяльності «правомочних суб’єктів по розробці, 

переробці і виданню певних нормативних актів» виділяє «кілька 

елементів»: виявлення та аналіз суспільних відносин і процесів, які 

допускають або потребують нормативної регламентації; визначення 

уповноваженої особи, органу, іншого суб’єкта, який має прийняти 

нормативно-правовий акт; «вибір форми передбачуваного акта»; 

підготовка, прийняття або зміна нормативно-правового акта у 

встановленому порядку [103, с. 127]. Але ми вважаємо, що перелічене є 

саме стадіями правотворчого процесу, а не його елементами, але 

викладеними не в повному обсязі. В.С. Ковальський та І.П. Козінцев взагалі 

виділяють лише три стадії правотворчості: 1) «формування волевиявлення 

(юридичний мотив), обґрунтування потреби волевиявлення»; 

2) «нормативно-технічне формулювання цієї волі у вигляді визначеного 

стереотипу (масштабу, напряму, моделі) правової поведінки»; 3) «надання 
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визначеному стереотипу юридичних властивостей» [108]. М.М. Марченко 

визначає такі стадії правотворчого процесу: розробка нормативно-

правового акта; його прийняття; внесення змін та доповнень до 

нормативно-правового акта [97, с. 13]. Я.І. Ленгер виділяє два основні етапи 

нормотворчості: перший – «попереднє формування державної волі», який 

«виражається в складанні проекту нормативного акта»; другий – «офіційне 

зведення державної волі в норму права, тобто видання нормативного акта» 

[80, с. 9]. Тобто вбачається, що Я.І. Ленгер трактує процес створення 

нормативно-правового акта як складання проекту та його затвердження. 

Але, на нашу думку, таке розмежування стадій правотворчого процесу 

доволі поверхневе та не розкриває і не відображає сутності та складності 

юридичного процесу – правотворчості.  

Науковець І.П. Петрова основними стадіями нормотворчого процесу 

вважає: 1) «установлення необхідності видання нормативно-правового 

акта»; 2) прийняття рішення щодо його розробки (визначення розробників 

нормативно-правового документа); 3) збір, аналіз, узагальнення інформації 

та матеріалів; 4) підготовку проекту нормативно-правового документа та 

супутніх документів (обґрунтування, пояснювальна записка та ін.); 5) у разі 

необхідності погодження проекту нормативно-правового акта; 

6) «прийняття рішення щодо проекту керівником»; 7) реєстрацію в органах 

юстиції; 8) видання нормативно-правового акта [226, с. 164].  

На думку В.В. Лазарева, правотворчий процес складається з 

наступних стадій: 1) стадія нормотворчої ініціативи (первинні офіційні дії 

щодо внесення пропозиції про видання нормативно-правового акта або 

підготовки проекту акта); 2) рішення компетентного органу щодо 

необхідності прийняття нормативно-правового акта (розробки проекту акта 

або включення його до плану законопроектних робіт); 3) безпосередньо 

розробка проекту (у разі необхідності – обговорення проекту, створення 

груп науковців та спеціалістів тощо); 4) розгляд проекту нормативно-
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правового акта; 5) прийняття нормативно-правового акта; 6) доведення його 

до його адресатів [98, с. 182]. А.О. Рибалкін вважає, що нормотворчий 

процес є одним із видів юридичного процесу та пропонує розподілити його 

на два етапи: 1) «підготовка проекту нормативно-правового акта», який 

складається з наступних стадій: прийняття рішення щодо доцільності та 

необхідності розробки проекту нормативно-правового акта; підготовка 

проекту; процедура обговорення і узгодження проекту нормативно-

правового акта; доопрацювання; 2) надання нормативно-правовому акту 

юридичних властивостей і «впровадження у систему права», який, у свою 

чергу, містить наступні стадії: надання готового проекту нормативно-

правового акта уповноваженому суб’єкту нормотворення і його розгляд; 

«прийняття нормативно-правового акта»; «офіційне доведення змісту 

прийнятого акта до відома адресатів» [104, с. 8].  

За словами Ю.А. Ведєрнікова, правотворчий процес є системою 

«послідовних організаційних дій, взаємопов’язаних процедур щодо 

прийняття та зміни нормативно-правових актів», та дуже влучно зауважує, 

що специфіка та ступінь складності правотворчого процесу залежить від 

виду нормативно-правового акта, який приймається або змінюється. 

Пропонуються наступні стадії правотворчого процесу: 1) допроектна стадія 

(по суті вона є підготовчою стадією), яка складається з формулювання 

мотиву щодо необхідності змін існуючої системи права і правотворчої 

ініціативи – «обґрунтування юридичної значущості правової регламентації 

видання нормативно-правового акта»; 2) проектна стадія (по суті є 

початковою стадією правотворчості) складається з дій щодо вирішення 

компетентним органом питання про підготовку проекту нормативного акта, 

розробки концепції проекту і підготовки його тексту, попереднього 

розгляду проекту, обговорення й узгодження проекту нормативно-

правового акта, його доопрацювання; 3) обговорення і прийняття 

нормативно-правового акта (основна стадія правотворчості); 
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4) засвідчувальна стадія містить у собі дії із підписання та присвоєння 

реєстраційного номера нормативно-правовому акту; 5) інформаційна стадія 

передбачає офіційне оприлюднення нормативно-правового акта та 

доведення його до відома адресатів (останні дві стадії по суті є 

завершальними етапами правотворчості) [23, с. 142].  

Провідний російський науковець Ю.Г. Арзамасов, який окремо 

досліджував нормографію – науку про нормотворчість, виділяє наступні 

стадії відомчого нормотворчого процесу, які доволі розгорнуто 

відображають нормотворчу діяльність органів виконавчої влади: 1) збір, 

аналіз та вивчення матеріалів, які відносяться до питання, що має бути 

врегульовано; 2) «розробка концепції нормативно-правового акта» 

(передбачає визначення цілей, обґрунтування основних положень, 

альтернативних способів регулювання, очікуваний результат); 3) складання 

плану (визначаються структура, зміст, строки, виконавці нормативно-

правового акта); 4) «розробка першого варіанта проекту»; 

5) доопрацювання з урахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли 

стосовно проекту нормативно-правового акта; 6) оцінка проекту та 

підготовка кінцевого проекту нормативного акта; 7) погодження і візування 

проекту нормативно-правового акта; 8) підпис проекту; 9) державна 

реєстрація нормативно-правового акта; 10) офіційне оприлюднення і 

набуття чинності нормативно-правовим актом [149, с. 359]. 

Враховуючи наведене вище, вважаємо, що нормотворчий процес 

доцільно розподілити на основні етапи, які складаються із відповідних 

стадій, і з цієї точки зору найбільш вдалою є позиція Ю.А. Ведєрнікова. 

Так, першою має бути підготовча стадія нормотворчості, яка по суті 

передує саме створенню нормативно-правового акта, тобто вона 

складається з дій суб’єктів нормотворення, спрямованих на виявлення 

реальної необхідності в виданні нового нормативно-правового акта або 

внесення змін, доповнень чи скасування існуючого. Як дуже влучно 
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відзначає В.Ф. Нестерович, «початковими підставами правотворчості є 

потреби людей у ресурсах життєдіяльності, представлені на 

індивідуальному, соціально-груповому та загальнодержавному рівнях». 

Тобто, саме інтерес (індивідуальний, груповий, публічний) породжує 

природні права фізичних та юридичних осіб, і саме інтерес є реальним 

важелем та причиною «соціальних дій, подій, здійснень…, стоїть за … 

спонуканнями активності соціальних суб’єктів» [227, с. 73-74]. Таким 

чином, інтереси фізичних та юридичних осіб (індивідуальні, групові, 

суспільні та інші) формують суспільні відносини, які в подальшому 

потребують нормативного регулювання, але дуже важливо при цьому 

регулюванні узгодити і співвіднести інтереси різних суб’єктів, груп 

суб’єктів, суспільства та держави в цілому. Саме вивчення та дослідження 

інтересів та суспільних відносин, які потребують нормативного 

регулювання, на нашу думку, і складають основу планування нормотворчої 

діяльності.  

На сьогодні практика підзаконного нормотворення набула значних 

обсягів. Підзаконні нормативно-правові акти дублюють, суперечать одні 

одним, створюється велика кількість документів щодо внесення змін та 

доповнень до чинних нормативно-правових актів, штучно «роздувають» 

законодавство України, місять неконкретні, розмиті формулювання, що 

може надавати можливість різночитання, некоректного тлумачення та 

застосування норм законодавства і, відповідно, порушувати законні права, 

свободи й інтереси фізичних та юридичних осіб. Саме планування 

нормотворчої діяльності має вирішити питання логічного, своєчасного і 

послідовного формування законодавства.  

Так, враховуючи, що «процес нормотворення повинен бути ретельно 

спланований, скоординований та підлягати аналізу, нормотворча діяльність 

центральних органів виконавчої влади координується Міністерством 

юстиції». З метою виконання вимог Указу Президента України «Про заходи 
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щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади» та 

Регламенту Кабінету Міністрів «розробляється орієнтований план 

законопроектних робіт на наступний рік». Він «охоплює основні галузі 

права, значне коло суспільних відносин, сприяє уникненню дублювання, 

неузгодженого і нераціонального використання матеріальних, фінансових 

та інтелектуальних ресурсів нормопроектування, що здійснюється 

центральними органами виконавчої влади». Кабінетом Міністрів України 

затверджується план законопроектної роботи, відповідно до якого 

розробляються відповідні нормативно-правові акти на виконання 

конкретних програм, заходів тощо. Міністерство юстиції України вважає, 

що це «свідчить про позитивну тенденцію до підвищення ролі стратегічного 

планування роботи в органах виконавчої влади» [124]. Разом із тим станом 

на сьогодні ані поняття, ані процедура планування нормотворчої діяльності 

органів виконавчої влади не регламентовані єдиним чином. Зазначені 

питання залишаються на рівні наукових теоретичних опрацювань або 

вузько спеціалізованого регламентування. Так, Інструкцією з організації 

нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України 

встановлено, що «планування нормотворчої діяльності – це діяльність 

структурних підрозділів МВС, спрямована на організацію нормотворчої 

діяльності протягом визначеного періоду, що здійснюється шляхом 

визначення конкретних видів нормативних актів, які передбачається 

прийняти, виконавців і строків їх підготовки» [173]. Питанням 

перспективного та поточного планування законопроектних робіт приділено 

увагу у Регламенті Кабінету Міністрів України, відповідно до якого 

Міністерством юстиції України складається «перспективний план 

законопроектних робіт строком на п’ять років» з урахуванням Програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, 

інших державних програм, пропозицій центральних органів виконавчої 

влади [71]. 



 186 

Сьогодні питання запровадження законодавчого регулювання 

інституту планування нормотворчої діяльності взагалі та системи органів 

виконавчої влади зокрема активно обговорюється юристами-науковцями та 

практиками. Планування нормотворчої діяльності знайшло своє 

відображення в останньому проекті Закону «Про нормативно-правові акти», 

зареєстрованому від 12.12.2012 р. за № 0922, яким запропоновано 

встановити, що «суб’єкти нормотворення з метою створення єдиної системи 

нормативно-правових актів, визначення основних напрямів та забезпечення 

прозорості нормотворчої діяльності, вдосконалення процесу підготовки 

нормативно-правових актів застосовують перспективне і поточне 

планування» (ст. 27) [174] та зазначити, що планування нормотворчої 

діяльності є першою стадією нормотворчої діяльності (ст. 26) [174]. 

Важливо, що питанням планування нормотворчої діяльності приділено 

велику увагу в Рекомендаційному законодавчому акті «Про нормативно-

правові акти держав-учасниць СНД», прийнятому постановою 

Міжпарламентської асамблеї держав учасниць СНД 13.05.1995 р., яким 

встановлено узагальнюючі рекомендації щодо планування та підготовки 

проектів нормативно-правових актів для країн-учасниць СНД [126, с. 16-

25]. 

На нашу думку, не можна недооцінювати важливість такого 

інституту, як планування нормотворчої діяльності, його дійсно доцільно 

запровадити та затвердити на законодавчому рівні, але не варто визначати 

його першою стадією нормотворчого процесу. Планування нормотворчої 

діяльності не доцільно вважати першою стадією нормотворчого процесу, 

через те що не повсякчас в повному обсязі виконуються всі заплановані 

заходи, що обумовлюється не завжди низьким рівнем виконавської 

дисципліни працівників органів виконавчої влади, а й мінливістю 

суспільного життя. Тобто, актуальність і доцільність прийняття 

запланованого нормативно-правового акта може бути скасована певними 
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об’єктивними обставинами, або заплановані заходи можуть бути відкладені 

у зв’язку із необхідністю виконання термінових доручень вищестоящих 

установ, пов’язаних із здійсненням нормотворчої діяльності. Разом із тим 

абсолютно безконтрольна непланова нормотворча діяльність може 

призвести до «обвального» створення недоцільних, необґрунтованих, 

«непродуманих» нормативно-правових актів, які в подальшому можуть 

залишатися нереалізованими або потребуватимуть постійного 

удосконалення. Планування має передувати нормотворчому процесу, який 

повинен бути конкретизованою процедурою, тісно пов’язаною із вчиненням 

дій щодо конкретного нормативно-правового акта, тобто він має 

починатись із здійснення дій, безпосередньо пов’язаних із розробкою вже 

конкретного проекту нормативно-правового акта та закінчуватись 

набранням ним чинності, а у разі необхідності – здійснення додаткових 

заходів щодо його змін, доповнень, скасування, втрати чинності.  

Враховуючи, що діяльність зі створення, зміни, доповнення та 

скасування нормативно-правових актів є процесуальною діяльністю – 

нормотворчим процесом, ми пропонуємо розподілити її на етапи, кожний з 

яких буде складатися з певних стадій. Н.О. Зезека при дослідженні 

нормотворчої діяльності Державної служби зайнятості запропонував 

розглядати зазначений процес в два етапи: 1) «підготовка проекту 

нормативно-правового акта» та 2) «надання йому юридичних властивостей 

та впровадження у систему права» і пов’язав такий розподіл із «змістом 

стадій, які притаманні кожному етапу, та суб’єктами, що беруть участь у 

створенні нормативно-правового акта» [101, с. 169]. Ми також вважаємо, 

що кожний з етапів нормотворчого процесу має окрему мету, коло 

суб’єктів, об’єкт та процесуальні дії, які складають зміст кожної із стадії 

етапу. Так, першим етапом нормотворчого процесу має бути підготовчий 

етап, який є найбільш тривалим у часі та великим за обсягом і складністю 

вчинюваних дій. Метою першого етапу є підготовка кінцевого варіанту 
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проекту нормативно-правового акта, об’єктом – проект нормативно-

правового акта, а суб’єктами – розробники проекту, експерти, спеціалісти, 

посадові особи, органи та установи, які залучаються до створення проекту і 

здійснюють правову експертизу проекту нормативно-правового акта, 

погоджують його, при розробці проекту регуляторного акта суб’єктом 

підготовчого етапу є громадськість і уповноважений орган, який погоджує 

проект регуляторного акта.  

При дослідженні питання нормотворчої діяльності в Україні на 

особливу увагу заслуговує процедура створення регуляторних актів. 

О.Х.  Юлдашев взагалі зазначає, що «по суті регуляторна політика – це 

управління процесом нормотворення, а її метою є забезпечення якості 

правових (регуляторних) актів за допомогою визначення необхідної 

(нормативної) технології розробки цих актів та «примушення» суб’єктів 

нормотворчості (регуляторних органів) дотримуватися цієї технології» 

[228]. Законом України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» встановлено окремий порядок створення 

регуляторних актів. Зазначено, що регуляторними органами поряд з 

переліченими державними і недержавним органами, установами та 

організаціями є органи виконавчої влади, які в межах повноважень мають 

право видавати регуляторні акти. Регуляторними актами, у свою чергу, 

визначені нормативно-правові акти, прийняті уповноваженим регуляторним 

органом, «спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а 

також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими 

органами державної влади та суб’єктами господарювання» [146]. Взагалі 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» повною мірою регламентовано порядок 

створення нормативно-правових актів, які є регуляторними. Зазначений 

порядок має певні суттєві відмінності від загального порядку 

нормотворення, особливо на початковій стадії – створення проекту 
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нормативно-правового акта. Так, по-перше, законодавством встановлені 

особливості планування регуляторної діяльності, але нами було зазначено, 

що ми не вважаємо планування стадією нормотворчого процесу, а таким, 

що йому передує, тому акцентуємо увагу на доцільності дослідити порядок 

підготовки проекту регуляторного акта та виявити його особливості, 

притаманні саме створенню регуляторного акта. Так, законодавством 

встановлено, що проект регуляторного акта разом із аналізом регуляторного 

впливу (ст.8) [146], який має бути розроблений відповідно до методики, 

затвердженої Кабінетом Міністрів України [229], та копією 

«оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту» подається до 

уповноваженого органу на погодження [146]. Тобто вбачається, що проект 

регуляторного акта має бути оприлюднений через засоби масової 

інформації або мережу Інтернет у порядку, встановленому законодавством з 

метою одержання зауважень і пропозицій від громадськості. Повідомлення 

про оприлюднення також має бути опубліковано, копія його подається 

разом із проектом регуляторного акта до уповноваженого органу. Отже, 

аналіз законодавства про регуляторну політику в Україні дозволяє дійти 

висновку, що особливий порядок прийняття регуляторного акта виявляється 

на стадіях нормотворчого процесу, коли проект нормативно-правового акта 

вже готовий та настає саме процедура (стадія) його погодження, яка і 

вимагає здійснення стосовно цього проекту додаткових дій: підготовки 

аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності регуляторного 

акта і його оприлюднення. 

Враховуючи наведене вище, вважаємо, що вислів щодо того, що 

регуляторна політика є управлінням процесом нормотворення, дещо 

перебільшений. Звичайно, порядок створення регуляторних актів є окремим 

порядком та можна вважати його паралельним процесом загальному 

процесу нормотворення. Але ми вважаємо, що існує основний єдиний 

процес нормотворення, який складається з обов’язкових стадій, і в його 
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межах по ходу розвитку процесу створення нормативно-правового акта є 

додаткові стадії, які мають бути реалізовані за певних підстав і умов. Це 

саме і стосується регуляторних актів. Таким чином, ми пропонуємо 

виділяти основні стадії в межах етапів нормотворення, які є обов’язковими 

виключно для всіх видів нормативно-правових актів, та додаткові, які 

застосовуються при створенні певних видів нормативно-правових актів, як-

от: створення регуляторного акта (додаткові стадії на етапі створення 

проекту нормативно-правового акта) або такого акта, який підлягає 

реєстрації  в органах юстиції. 

Пропонуємо виділити наступні основні стадії підготовчого етапу 

нормотворчого процесу: організаційну (складається з дій щодо визначення 

відповідальних за створення проекту нормативно-правового акта, при 

необхідності – вирішення питання про створення робочої групи, залучення 

додаткових спеціалістів, експертів тощо; прийняття рішення щодо виду 

нормативно-правового акта); інформативно-розробну (складається із збору, 

обробки, узагальнення, дослідження та аналізу документів і матеріалів, 

необхідних для розробки проекту нормативно-правового акта та саме 

розробка проекту); документальну (складається зі створення та підготовки 

документів, які супроводжуватимуть проект нормативно-правового акта на 

подальше затвердження: пояснювальна записка, супровідний лист, 

матеріали погодження тощо). Додатковою на підготовчому етапі 

нормотворчого процесу є стадія, притаманна саме розробці нормативно-

правового акта – регуляторного акта, що настає після розробки проекту та 

виявляється вже у вчиненні дій на документальній стадії  реалізується 

шляхом вчинення дій щодо, по-перше, підготовки аналізу регуляторного 

впливу та інших документів, з якими проект регуляторного акта буде 

подано на погодження до уповноваженого органу; по-друге, шляхом 

оприлюднення проекту регуляторного впливу та, по-третє, саме погодження 

його із уповноваженим органом.  
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Другим етапом нормотворчого процесу є етап видання нормативно-

правового акта. Метою даного етапу є підписання нормативно-правового 

акта із присвоєнням йому особистого реєстраційного номера, об’єктом – 

затверджений нормативно-правовий акт, а суб’єктом – уповноважений на 

видання саме цього виду нормативно-правового акта орган нормотворення 

–Міністерство юстиції та управління юстиції всіх рівнів залежно від виду 

нормативно-правового акта, який створюється.  

Основними стадіями другого етапу процесу нормотворчості є,                     

по-перше, стадія підпису нормативно-правового акта із присвоюванням 

йому відповідного ідентифікаційного номера та, по-друге, стадія внесення 

нормативно-правового акта до державного реєстру нормативно-правових 

актів. Додатковою стадією другого етапу нормотворчості є реєстрація 

нормативно-правового акта в органах юстиції України.  

Ведення Реєстру нормативно-правових актів було запроваджено у 

1996 році Указом Президента України «Про Єдиний державний реєстр 

нормативних актів» як «автоматизовану систему збирання, накопичення та 

опрацювання актів законодавства» [230]. Питання організації впровадження 

реєстру нормативно-правових актів врегульовано постановою Кабінету 

Міністрів України «Про запровадження Єдиного державного реєстру 

нормативно-правових актів та здійснення правової інформатизації України» 

[231], а процедурні питання – постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-

правових актів та користування ним» [232]. Метою впровадження цього 

реєстру нормативно-правових актів є «забезпечення єдиних принципів 

ідентифікації нормативно-правових актів та ведення їх державного обліку в 

межах інформаційного простору України; створення фонду та підтримання 

в контрольному стані нормативно-правових актів; забезпечення в межах, 

визначених законодавством, доступності, гласності та відкритості правової 

інформації для користувачів» [108, с.146]. 
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Процес становлення та розвитку Єдиного державного реєстру 

нормативно-правових актів знайшов своє відображення та висвітлення на 

офіційному веб-сайті, присвяченому виключно зазначеному реєстру 

(http://www.reestrnpa.gov.ua). Утримувачем реєстру є Міністерство юстиції 

України та згідно із трьохсторонньою угодою адміністратором обліку 

користувачів та контролю доступу до реєстру є Державне підприємство 

«Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, а адміністратором 

технології ведення фондів та доступу до реєстрів – інформаційно-

аналітичний центр «ЛІГА».  

Законодавством встановлено, що до Єдиного реєстру нормативно-

правових актів вносяться: нормативно-правові акти, видані починаючи з дня 

прийняття Акта проголошення незалежності України (24.08.1991 р.), – чинні, 

опубліковані та неопубліковані, в тому числі з обмежувальними грифами, 

закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження 

Президента України, декрети, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 

України, рішення і висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в 

Мін’юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, 

Національного банку, а також міжнародні договори України; нормативно-

правові акти, видані до прийняття Акта проголошення незалежності України 

(24.08.1991 р.), що не втратили чинності та не суперечать законодавству 

України; тимчасові нормативно-правові акти з терміном дії рік і більше та з 

терміном дії менше року в разі наступного його продовження [232]. Таким 

чином, вбачається, що внесенню до Єдиного державного реєстру нормативно-

правових актів підлягають лише нормативно-правові акти законодавчого 

органу влади та вищих органів судової та виконавчої влади (центральні органи 

виконавчої влади). Разом із тим відомо, що велику кількість системи 

підзаконних актів складають нормативно-правові акти територіальних 

(обласного та місцевого рівнів) органів виконавчої влади, які також 

http://www.reestrnpa.gov.ua/
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підлягають обліку та заносяться до довідкової системи «Регіональний реєстр», 

який за аналогією із Єдиним реєстром обслуговується інформаційно-

аналітичним центром «ЛІГА». Отже, внесення нормативно-правового 

документа до відповідних реєстрів нормативно-правових актів є важливою та 

обов’язковою стадією процесу нормотворення, яка реалізується в чітко 

регламентованому порядку та строки.  

Додатковою стадією другого етапу процесу нормотворення є стадія 

державної реєстрації нормативно-правових актів. Вона невід’ємна стадія 

процесу створення нормативно-правових актів, які «містять норми права, 

мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове 

застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним 

часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами 

«Для службового користування», «Особливої важливості», «Цілком 

таємно», «Таємно» та іншими, а також прийняті в порядку експерименту», 

будь-якого виду, тобто постанови, накази тощо, які містять одну чи більше 

норм, що: «а) зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші 

права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані 

Конституцією та законами України, Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними 

договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини, встановлюють новий або змінюють, 

доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації; 

б) мають міжвідомчий характер, тобто є обов’язковими для інших 

міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до 

сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт» (п. 4) 

[106]. Так, законодавством максимально конкретизовано нормативно-

правові акти, які підлягають обов’язковій державній реєстрації. Важливо, 
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що державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади здійснює Міністерство юстиції 

України, нормативно-правові акти органів виконавчої влади територіальних 

управлінь юстиції обласного рівня – головні управління юстиції в областях, 

містах Києві та Севастополі, а органів виконавчої влади місцевого рівня 

(районних, районних у містах Києві та Севастополі державних 

адміністрацій, їх управлінь та інших структурних підрозділів) – районні, 

районні у містах Києві та Севастополі, міськрайонні управління юстиції 

[106]. Отже, Міністерство юстиції та його структурні підрозділи на всіх 

рівнях є обов’язковим суб’єктом другого етапу нормотворення як на стадії 

внесення нормативно-правових актів до відповідних реєстрів нормативно-

правових актів (Єдиного та регіонального), так і на стадії державної 

реєстрації. 

Державній реєстрації нормативно-правових актів в органах юстиції 

надається особлива роль і значення. Так, основною метою надання 

нормативно-правового акта на державну реєстрацію в Міністерство юстиції 

(управління юстиції міських, районних управлінь юстиції) є проведення 

правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству 

України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

міжнародним договорам, підписаним Україною. З метою забезпечення 

подання органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів на 

державну реєстрацію до системи органів юстиції законодавством 

закріплено обов’язок своєчасно подавати відповідні нормативно-правові 

акти на державну реєстрацію, щомісячно надсилати органам юстиції 

переліки актів (крім актів персонального характеру) для проведення 

перевірки додержання законодавства про державну реєстрацію та 

зазначено, що керівники органів виконавчої влади «несуть персональну 

відповідальність за недотримання вимог» законодавства про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів (п.п. 2, 2.1) [106]. Так, 
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законодавством України встановлено, що «неподання, несвоєчасне подання 

для державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до 

закону підлягають державній реєстрації, направлення на виконання 

нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не 

опубліковані в установленому законом порядку, а також надіслання для 

виконання вказівок, роз’яснень у будь-якій формі, що встановлюють 

правові норми» є підставою для притягнення керівника органу виконавчої 

влади до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу у 

розмірі від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян» [233]. 

Особливістю співвідношення стадій державної реєстрації 

нормативно-правового акта та занесення його до відповідного реєстру є те, 

що всі нормативно-правові акти підлягають занесенню до реєстру, та ті 

нормативно-правові акти, які підлягають державній реєстрації, заносяться 

до реєстру лише після їх державної реєстрації у відповідному органі 

юстиції. 

Третій етап нормотворення – кінцевий етап, метою якого є здійснення 

заходів щодо набрання чинності нормативно-правовим актом, об’єктом 

виступає «готовий» нормативно-правовий акт, суб’єктами – уповноважений 

суб’єкт нормотворення, суб’єкти, які здійснюють оприлюднення 

(опублікування) та відповідні установи, організації, до відома яких ці 

нормативно-правові акти доводяться. Стадіями кінцевого етапу 

нормотворення є набрання чинності нормативно-правовим актом і 

доведення чинного нормативно-правового акта до зацікавлених суб’єктів 

для виконання. 

Стадія набрання чинності передбачає здійснення встановлених 

законодавством заходів щодо набуття законної сили нормативно-правовим 

актом. Набрання чинності, в загальному розумінні, – це момент, з настання 

якого норми, що містяться в нормативно-правовому акті, починають діяти 
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та бути обов’язковими для виконання. Саме нормативна регламентація 

порядку набрання чинності нормативно-правовими актами надає 

можливість визначити початок часу дії відповідного нормативно-правового 

акта та гарантує законність застосування законодавства у відповідні 

терміни. Так, в Україні процес набрання чинності підзаконними 

нормативно-правовими актами визначається, перш за все, Конституцією 

України [32], Регламентом Кабінету Міністрів України [71], указами 

Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-

правових актів та набрання ними чинності» [234], «Про опублікування актів 

законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник 

України» [235] та іншими нормативно-правовими актами.  

Відповідно до законодавства України акти Кабінету Міністрів 

України «не пізніш як у п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття у 

встановленому порядку і підписання підлягають оприлюдненню державною 

мовою в офіційних друкованих виданнях», визначено, що офіційними 

друкованими виданнями є «Офіційний вісник України» і газета «Урядовий 

кур’єр» [235]. Основний принцип доведення змісту нормативно-правових 

актів, які визначають права та обов’язки громадян, встановлений 

Конституцією України. Тобто, такі нормативно-правові акти набувають 

чинності лише за умови доведення їх до відома населення у порядку, 

встановленому законом [32]. 

Набрання чинності нормативно-правовими актами органів виконавчої 

влади на сьогодні регламентоване окремими нормами законодавства. Так, 

Регламентом Кабінету Міністрів України передбачено, що «постанова 

Кабінету Міністрів України набирає чинності з дня офіційного 

оприлюднення, якщо інше не передбачено такою постановою, але не раніше 

дня її опублікування» [71]. У разі наявності у постанові Кабінету Міністрів 

України інформації, яка містить норми із обмеженим доступом, які не 

підлягають опублікуванню, вони набирають чинності з моменту доведення 
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їх до виконавців, в порядку, встановленому законодавством, якщо пізніший 

строк не передбачений самою постановою (§ 31) [71]. Важливо, що 

законодавством однозначно встановлено обов’язок розміщати акти 

Кабінету Міністрів України на офіційному сайті Кабінету Міністрів 

України (§ 31) [71]. 

Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» також 

передбачено, що нормативно-правові акти міністерств (накази), «набирають 

чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено 

самими актами, але не пізніше дня офіційного опублікування» (п. 6 ст.15) 

[209]. Крім того, ним передбачається оприлюднення наказів міністерства 

державною мовою на сайті відповідного міністерства (п. 6 ст. 15) [209]. 

Законом України «Про місцеві державні адміністрації» передбачено, 

що нормативно-правові акти, видані місцевими державними 

адміністраціями та підлягають державній реєстрації в органах юстиції, 

набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо не встановлено пізніший 

строк. Нормативно-правові акти загального характеру або такі, що 

зачіпають права та свободи громадян, мають бути оприлюднені і набувають 

чинності саме з цього моменту, якщо більш пізній строк введення в дію не 

встановлено відповідним актом [236]. 

Вбачається, що законодавець при висвітленні та регламентації цієї 

стадії нормотворчого процесу застосовує поняття набрання чинності й 

оприлюднення, опублікування. Враховуючи наведене вище, можна зробити 

висновок, що набрання чинності нормативно-правовими актами органів 

виконавчої влади, які мають загальний характер, стосуються прав та свобод 

громадян чи є регуляторними актами, здійснюється шляхом оприлюднення. 

Тобто, у більшості випадків саме момент оприлюднення і є моментом 

набрання чинності. Ю.С. Шемшученко в Юридичній енциклопедії зазначає, 

що оприлюднення – це «порядок доведення …. нормативно-правових актів 

до відома населення, а також державних органів, підприємств, установ і 
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організацій, є обов’язковою умовою початку дії відповідного акта» [10, с. 

317].  

Поняття «оприлюднення» є більш широким поняттям, ніж 

«опублікування». Вважаємо, що опублікування є одним із видів, яким 

здійснюється оприлюднення. Огляд законодавства дозволяє дійти висновку, 

що оприлюднення здійснюється шляхом опублікування, розміщення на 

офіційному сайті органу нормотворення, в окремих випадках – через радіо 

або телебачення. Разом із тим, до сьогодні офіційним опублікуванням є 

опублікування в періодичних виданнях, визначених Указом Президента 

«Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності». Нормативно-правовий акт може бути 

опубліковано і в інших друкованих виданнях, але вони матимуть 

інформаційний характер та не можуть використовуватися для офіційного 

користування [234]. 

Огляд чинного законодавства щодо встановлення часу набрання 

чинності нормативно-правовими актами органів виконавчої влади надає 

можливість встановити, що такі акти в залежності від органу видання та 

виду акта набирають чинність: з дня офіційного оприлюднення; з дати, 

визначеної в самому нормативно-правовому документі; з моменту 

прийняття; з моменту державної реєстрації в органах юстиції (якщо вони 

підлягають державній реєстрації). Варто зазначити, що деякі  акти 

набувають чинності з моменту доведення їх до відома виконавців та не 

підлягають опублікуванню взагалі, але це стосується документів, які мають 

обмежений доступ та не стосуються прав та свобод громадян. 

Останнім проектом Закону України «Про нормативно-правові акти» 

окремими статтями визначено порядок офіційного оприлюднення, 

офіційного та неофіційного опублікування і набрання чинності нормативно-

правовими актами [174, с. 56-59]. Вони містять узагальнені норми щодо 

набрання чинності нормативно-правовими актами в залежності від органу 
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нормотворчості, оприлюднення, офіційного та неофіційного опублікування. 

Ми вважаємо доцільним об’єднати та узагальнити в законі стадію набрання 

чинності нормативно-правовими актами, що має призвести до зменшення 

кількості нормативно-правових актів з визначеного питання. Але їх виклад 

повинен передбачати набрання чинності нормативно-правовими актами, які 

регулюють права, свободи та законні інтереси фізичних та юридичних осіб 

шляхом оприлюднення, яке, в свою чергу, здійснюється через: 1) офіційне 

опублікування, 2) висвітлення на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет та 

3) національні офіційні канали радіо та телебачення. На нашу думку, такі 

нормативно-правові акти, які мають загальносоціальне значення мають 

обов’язково оприлюднюватися всіма трьома засобами, що сприятиме 

правовій інформатизації населення та охопленню більшої кількості 

населення різних соціальних верств. Стосовно норм останнього проекту 

Закону України «Про нормативно-правові акти» [174, с. 56-59] на нашу 

думку, його статті містять досить велику кількість відсилочних норм. Однак 

основною метою створення Закону має бути найбільша концентрація норм 

права, розкриття та вирішення проблемних питань, об’єднання 

«роздроблених» по великій кількості нормативно-правових актів норм в 

одному об’єднаному документі, який буде вичерпно регулювати конкретне 

питання, в даному випадку  нормотворчий процес.  

Останньою стадією третього етапу нормотворчого процесу є 

доведення нормативно-правового акта до відома адресатів (виконавців). 

Особливої уваги на даній стадії заслуговує вимога щодо того, що 

нормативно-правові акти, які підлягають державній реєстрації, можуть бути 

направлені на виконання (доведені до відома виконавців) лише після їх 

реєстрації в органах юстиції та офіційного опублікування, а невиконання 

зазначеної вимоги тягне за собою ненабрання чинності відповідним 

нормативно-правовим актом [106, п.15]. 
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Також вважаємо, що варто виділити додаткову наскрізну стадію 

(тобто таку, що може мати місце в процесі нормотворення за певних умов 

на етапах підготовки та видання нормативно-правового акта) – 

доопрацювання. За наявності зауважень, пропозицій, виявлення недоліків та 

помилок в процесі створення нормативно-правового акта, які мають бути 

усунені, цей нормативний документ повинен бути повернений на 

доопрацювання. 

Разом із тим, якщо нормотворча діяльність – це діяльність не лише зі 

створення нормативно-правових актів, а й із вчинення дій щодо внесення 

змін, доповнень, скасування, втрати чинності нормативно-правовими 

актами, то вищезазначені науковці, які досліджували стадійність 

нормотворчого (правотворчого) процесу, не визначали його стадіями дії із 

внесення змін, доповнень тощо, а наголошували, що нормотворчий процес 

закінчується прийняттям та набранням чинності нормативно-правовим 

актом. Однак цим передбачено стадійність не нормотворчої діяльності 

(процесу) взагалі, а лише його частини, яка стосується створення 

нормативно-правового акта. Враховуючи наведене вище, доцільно 

додатково передбачити другий блок нормотворчого процесу, який 

складатиметься з етапів приведення у відповідність (містить дії із внесення 

змін та доповнень до нормативно-правових актів, викладення їх в новій 

редакції з метою приведення у відповідність до вимог чинного 

законодавства) та припинення дії (включає в себе стадії скасування або 

втрати чинності) нормативно-правового акта (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Етапи нормотворчого процесу 

Етапи Стадії 

Підготовчий етап: 

Мета – підготовка кінцевого 

Обов’язкові стадії:  

1) організаційна; 

Наскрізна 

стадія 
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варіанта проекту НПА. 

Об’єкт – проект НПА. 

Суб’єкти – розробник 

проекту НПА, експерти, 

спеціалісти, органи юстиції 

та ін. 

2) інформативно-розробна; 

3) документальна. 

доопрацюв

ання  

Додаткова стадія:  

1) заходи, необхідні при 

розробці регуляторного акта. 

Етап видання: 

Мета – підписання НПА із 

присвоєнням 

реєстраційного номера. 

Об’єкт – «готовий» НПА. 

Суб’єкти – уповноважений 

орган нормотворення, 

органи юстиції. 

Обов’язкові стадії:  

1) підпис НПА та 

присвоєння особистого 

номера; 

2) внесення до 

відповідного реєстру. 

Додаткова стадія:  

1) державна реєстрація в 

органах юстиції 

 

Кінцевий етап: 

Мета – набрання чинності 

НПА. 

Об’єкт – чинний НПА. 

Суб’єкти – суб’єкт 

нормотворення, установи 

офіційного опублікування, 

адресати. 

Обов’язкові стадії: 

1) набрання чинності; 

2) доведення до відома 

адресатів 

 

 

Вище вже зазначалося, що діяльність із створення нормативно-

правових актів є процесуальною діяльністю, якій притаманна стадійність. 

Аналіз законодавчих актів іноземних держав, також дає можливість дійти 

висновку про стадійність нормотворчого процесу. Разом із тим деякі 

законодавчі акти конкретно визначають стадії нормотворчого процесу та їх 
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перелік, а деякі, не визначаючи періоди розробки нормативно-правового 

акта стадіями, за змістом закону містять саме стадії. Так, Законом 

Республіки Казахстан «Про нормативні правові акти» окремо не визначено, 

що процес створення нормативно-правових актів складається з певних 

стадій, але аналіз зазначеного Закону дозволяє виявити наступні стадії 

нормотворчого процесу: 1) планування підготовки проектів нормативних 

правових актів (передбачається порядок планування нормотворчої 

діяльності, їх строки в залежності від органу нормотворення); 2) підготовка 

та оформлення проектів нормативних правових актів (включає в себе 

порядок розробки проекту нормативно-правового акта із визначення кола 

суб’єктів, його погодження, вимоги до форми та змісту нормативно-

правових актів); 3) наукова експертиза нормативних правових актів 

(закріплюються види, завдання, цілі експертизи нормативно-правових актів 

та коло суб’єктів, які мають їх проводити); 4) прийняття нормативних 

правових актів та введення їх в дію (визначаються особливості порядку 

прийняття нормативно-правових актів залежно від їх видів); 

5) опублікування нормативних правових актів (закріплюється 

обов’язковість офіційного опублікування нормативно-правових актів та 

визначається перелік видань, які є офіційними) [127]. Отже, вбачається, що 

нормотворчий процес дійсно складається з певних етапів, кожний з яких, в 

свою чергу, складається із стадії. 

Законом Республіки Таджикистан «Про нормативні правові акти» 

також не передбачено визначення стадій правотворчого процесу, але 

вбачається, що правотворчий процес складається із планування розробки 

проектів нормативних правових актів; розробки та оформлення проекту; 

опублікування нормативних правових актів [129]. На нашу думку, 

позитивним моментом у Законі Республіки Таджикистан «Про нормативні 

правові акти», що має бути запроваджений українським законодавчим 

актом, яким буде врегульовано нормотворчу діяльність, є визначення 
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конкретного переліку суб’єктів правотворчості та їх повноважень (ст. 5) 

[129]. Вважаємо, що визначення в законі виключного переліку суб’єктного 

складу нормотворчої діяльності сприятиме конкретизації повноважень 

органів виконавчої влади та їх посадових осіб і обмеженню суб’єктивної 

сфери дії цього Закону.  

Законом Республіки Вірменія також не застосовується поняття стадії 

правотворчої діяльності, але процес створення нормативно-правових актів 

складається з підготовки проектів нормативно-правових актів, експертизи 

та державної реєстрації проектів нормативно-правових актів, опублікування 

нормативних актів та набрання ними чинності [132]. Законом Республіки 

Узбекистан «Про нормативно-правові акти» не використовується поняття 

стадійності нормотворчого процесу та з тексту цього Закону вбачається, що 

етап підготовки нормативно-правових актів складається з дій щодо 

планування підготовки проектів нормативно-правових актів (до речі, в 

Узбекистані органи, які приймають (розробляють) нормативно-правові 

акти, можуть планувати свою нормотворчу діяльність, тобто зазначена 

норма не носить імперативний характер [130]); саме підготовки проекту, 

тобто дослідження стану законодавства, вивчення суспільної думки, 

міжнародного досвіду з поставленого питання, практики його застосування; 

здійснюється обов’язкова економічна, фінансова, наукова, екологічна, 

правова чи інші види експертизи проекту нормативно-правового акта; 

внесення проекту нормативно-правового акта безпосередньо до органу, 

який його приймає. Наступним етапом створення нормативно-правового 

акта в Республіці Узбекистан є засвідчення (підписання) офіційного тексту 

нормативно-правового акта (Законом визначено конкретно, який вид 

нормативно-правового акта, яким органом чи посадовою особою 

підписується [130, с. 26]) і подальша державна реєстрація нормативно-

правових актів Міністерством юстиції. 
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Законом Республіки Білорусь «Про нормативні правові акти 

Республіки Білорусь» діяльність із створення нормативно-правових актів 

визнається нормотворчим процесом, під яким слід розуміти «нормотворчу 

діяльність нормотворчих органів (посадових осіб) із розробки і прийняття 

(видання) нормативних правових актів, введення їх в дію» (ст. 1) [128]. 

Окремою статтею перелічено стадії нормотворчого процесу, якими є: 1) 

планування нормотворчої діяльності; 2) нормотворча ініціатива; 3) 

підготовка проекту нормативного правового акта; 4) прийняття (видання) 

нормативного правового акта; 5) включення нормативного правового акта в 

Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь; 6) опублікування 

нормативного правового акта (ст. 39) [128]. На нашу думку, окреме 

визначення стадійності нормотворчого процесу є позитивним досвідом 

регламентації нормотворчої діяльності, яка виділяє та конкретизує межі 

кожного етапу нормотворчого процесу, а максимальна конкретизація є 

запорукою правильного застосування законодавства. Враховуючи наведене 

вище, можна визначити, що взагалі законодавчі акти країн пострадянського 

простору мають певні спільні риси, окремі переваги та недоліки, але 

загальний порядок організації правотворчої (нормотворчої) діяльності 

залишається майже ідентичним, що, на нашу думку, обумовлено спільним 

історичним розвитком. 

Вище нами вже було з’ясовано, що підписання нормативно-правового 

акта – це ще не кінцевий момент його прийняття, не початок його дії. Так, 

після підписання він у разі необхідності має бути зареєстрований у 

відповідному органі юстиції, внесений до відповідного Реєстру 

нормативно-правових актів та оприлюднений у встановленому 

законодавством порядку і безпосередньо набрати чинності. За умови 

виконання встановленої законодавством процедури підзаконний 

нормативно-правовий акт набуває чинності та діє до її втрати.  
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З метою дослідження порядку прийняття та відміни підзаконних 

нормативно-правових актів в Україні, виявлення спільних та відмінних рис, 

в залежності від органу видання та виду підзаконного нормативно-

правового акта доцільно проаналізувати норми чинного законодавства 

щодо поставленого питання. Так, вищим органом виконавчої влади в 

Україні є Кабінет Міністрів України, яким видаються підзаконні 

нормативно-правові акти – постанови. Відповідно до Закону України про 

«Кабінет Міністрів України» постанови Кабінету Міністрів України 

(нормативного характеру) «приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів 

України шляхом голосування більшістю голосів від посадового складу 

Кабінету Міністрів України», у разі отримання підтримки рівно половини 

його посадового складу і Прем’єр-міністра України, рішення вважається 

прийнятим. Постанови Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр-

міністр (ч. 1 ст. 52) [211]. Таким чином, вбачається, що постанови Кабінету 

Міністрів приймаються колегіально (на чому окремо наголошено в 

законодавстві) та підписуються (засвідчуються підписом) уповноваженою 

особою – Прем’єр-міністром. Постанови Кабінету Міністрів України 

набирають чинності з дня їх офіційного опублікування в «Офіційному 

віснику України» та газеті «Урядовий кур’єр» (якщо інше не передбачено 

самою постановою, але однозначно не раніше дня опублікування). 

Постанови, які містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають 

опублікуванню та набувають чинності з моменту доведення їх змісту до 

виконавців, якщо інакше не передбачено самою постановою. Постанови 

Кабінету Міністрів України оприлюднюються також шляхом розміщення їх 

на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів [211, ч. 1, ч. 5 ст. 53; 71].  

Стосовно порядку прийняття наказів органами виконавчої влади 

центрального рівня – міністерствами та центральними органами виконавчої 

влади, він передбачає, що «міністерство у межах своїх повноважень, на 

основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень 
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Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які 

підписує міністр України» (дод.1, п.8) [212], центральні органи виконавчої 

влади відповідно видають накази організаційно-розпорядчого характеру, які 

підписує керівник відповідного центрального органу виконавчої влади 

(дод.2, п.8]) [212]. Важливо, що в міністерстві, центральному органі 

виконавчої влади для погодженого вирішення питань, які належать до його 

компетенції, створюється колегія (у складі керівника (голови колегії), його 

першого заступника та заступників за посадою, у разі потреби до  складу  

колегії  можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату, а 

також інші особи). Рішення колегії можуть реалізовуватися шляхом 

прийняття відповідного наказу (дод. 1, п. 13, дод. 2, п. 11) [212].  

Територіальними органами міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади в Україні на виконання нормативно-правових актів 

вищестоящих органів видаються накази організаційно-розпорядчого 

характеру. По аналогії із міністерствами та центральними органами 

виконавчої влади територіальними органами створюються колегії «для 

погодженого вирішення питань, що належать до їх компетенції, 

обговорення найважливіших напрямів діяльності», рішення, прийняті на 

засіданнях яких, також можуть бути оформлені наказами [213]. 

Вважається, що накази міністерств, центральних органів виконавчої 

влади, їх територіальних органів є підзаконними нормативно-правовими 

актами, які приймаються одноособово, але, таким чином, наказ має 

називатися наказом міністра відповідного міністерства або центрального 

органу виконавчої влади, їх територіальних органів. Разом із тим у разі 

прийняття наказу з метою реалізації рішення колегії, наказ буде прийнятий 

колегіально. Звісно, накази підписує міністр, керівник центрального органу 

виконавчої влади, територіального органу одноособово, але готується, 

обґрунтовується, розробляється він працівниками міністерства в межах 

повноважень на виконання законодавчих актів вищої юридичної сили, а не 
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міністром, керівником центрального органу, територіального органу 

виконавчої влади одноособово. Таким чином, ми вважаємо, що не можна 

однозначно визначати, що накази міністерств, центральних органів, 

виконавчої влади, їх територіальних органів приймаються керівником 

одноособово, вони завжди є результатом колективної праці, та рішення 

керівник приймає за результатом погодження проекту із відповідними 

працівниками міністерства, центрального органу виконавчої влади, а 

особливо у разі оформлення рішення колегії у формі наказу. 

Накази міністерств мають бути оприлюднені шляхом розміщення на 

офіційному сайті відповідного міністерства та в обов’язковому порядку 

опубліковані державною мовою в офіційних друкованих виданнях [209, 

п.5,6]. Відповідно до Указу Президента України «Про опублікування актів 

законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник 

України» «… нормативні акти міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України» 

публікуються державною мовою в інформаційному бюлетені «Офіційний 

вісник України», який видається Міністерством юстиції України (п. 1) 

[235]. Відомо, що підзаконні нормативно-правові акти територіальних 

органів міністерств та центральних органів виконавчої влади, місцевих 

державних адміністрацій (обласного та місцевого рівнів)  публікуються в 

місцевих газетах – офіційних друкованих виданнях відповідних рад та 

державних адміністрацій, але огляд чинного законодавства не виявив 

єдиної норми, якою було б встановлено зазначену норму.  

Сьогодні основні засади офіційного опублікування нормативно-

правових актів (Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів України) 

та набрання ними чинності визначено Указом Президента «Про порядок 

офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними 

чинності», яким встановлено, що офіційними друкованими виданнями є 

«Офіційний вісник України» та «Урядовий кур’єр». Ним встановлено 
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також, що офіційними друкованими виданнями, в яких також здійснюється 

офіційне оприлюднення законів, інших актів Верховної Ради України, 

Президента України є газета «Голос України», «Відомості Верховної Ради 

України», інформаційний бюлетень «Офіційний вісник Президента 

України» (п. 1) [234].  

Законодавством встановлено, що «голови місцевих державних 

адміністрацій видають розпорядження одноособово», і це конкретно 

зазначено на відміну від нормативно-правових актів міністерств, 

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів. 

Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, які підлягають 

державній реєстрації у відповідних органах юстиції, «набирають чинності з 

моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін 

введення їх у дію». Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, 

«які стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, 

підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх 

оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін 

введення їх у дію» (ч.ч. 1, 5, 6 ст. 41) [236]. Вбачається, що норма щодо 

набрання чинності розпорядженням голови місцевої державної 

адміністрації таким чином суперечить загальній нормі набрання чинності 

підзаконними нормативно-правовими актами, які підлягають державній 

реєстрації в органах юстиції. Але норма набрання чинності 

розпорядженнями голів місцевих державних адміністрацій (які підлягають 

державній реєстрації в органах юстиції) встановлена законом, який має 

вищу юридичну силу, ніж підзаконний нормативно-правовий акт – наказ 

Міністерства юстиції, яким встановлена загальна норма набрання чинності 

підзаконними нормативно-правовими актами, які підлягають державній 

реєстрації. Але, ми вважаємо, що встановлювати норму набрання чинності з 

моменту державної реєстрації є недоцільним, по-перше, це обумовлюється 

тим, що взагалі всі нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод та 
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законних інтересів фізичних та юридичних осіб, мають бути в 

обов’язковому порядку опубліковані в офіційному виданні та набирають 

чинності вони саме з моменту опублікування, та, по-друге, з часу державної 

реєстрації до опублікування, доведення змісту нормативно-правового акта 

до відома населення проходить певний час, протягом якого норми, 

встановлені ним, вже мають виконуватися.  

Момент набрання чинності нормативно-правовими актами органів 

виконавчої влади тісно пов’язаний із їх офіційним опублікуванням. Слід 

зазначити, що при дослідженні питання офіційного опублікування та 

відповідно набрання чинності підзаконними нормативно-правовими актами 

органів виконавчої влади України ми зіткнулися із проблемою, яка 

пов’язана із тим, що сучасним законодавством дуже розрізнено 

врегульовано це важливе питання, що може сприяти неправильному 

застосуванню законодавства у часі та, відповідно, призвести до порушення 

прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 

Взагалі накази центральних органів виконавчої влади, їх 

територіальних органів та територіальних органів міністерств містять 

норму щодо часу набрання чинності. Порядком подання нормативно-

правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та 

проведення їх державної реєстрації встановлено вимогу щодо 

обов’язковості наявності норми набрання чинності наказом та зазначено, 

що «нормативно-правові акти, які занесені до Державного реєстру, 

набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не 

встановлено самими актами, але не раніше дня їх офіційного 

опублікування» (ч. 7 п. 2.3, п. 5.4) [172]. 

Наприклад, Інструкцією з організації нормотворчої діяльності в 

Міністерстві внутрішніх справ України встановлено узагальнену норму 

набрання чинності наказами Міністерства внутрішніх справ, що нормативні 

акти Міністерства внутрішніх справ (крім поданих на державну реєстрацію 



 210 

до Міністерства юстиції України) набувають чинності з моменту «офіційної 

реєстрації в Департаменті документального забезпечення та режиму 

Міністерств внутрішніх справ», якщо інше не передбачено в самому 

нормативно-правовому акті (п. 8.5) [173]. 

Таким чином, підзаконним нормативно-правовим актом (порядком, 

затвердженим наказом Міністерства юстиції) встановлено норму щодо 

набрання чинності нормативно-правовими актами, які підлягають 

державній реєстрації в органах юстиції, та нормативно не встановлено 

єдиного порядку набрання чинності іншими нормативно-правовими актами 

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, які не 

проходять державну реєстрацію в органах юстиції. До речі, має місце 

виконання функції первинного регулювання підзаконними нормативно-

правовими актами органів виконавчої влади через відсутність регулювання 

зазначеного питання законодавчим актом. Ми вважаємо, що діюче 

законодавство потребує уніфікації та додаткового регулювання (в окремому 

узагальненому Законі «Про правотворчу діяльність і нормативно-правові 

акти») порядку офіційного опублікування та набрання чинності 

підзаконними нормативно-правовими актами органів виконавчої влади із 

розмежуванням їх на види в залежності від виду органу, який його видає, 

виду самого нормативно-правового акта, виду норм, які він містить тощо. 

Порядок прийняття підзаконних нормативно-правових актів органами 

виконавчої влади залежно від виду органу та нормативно-правового акта 

представлено в табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 

Порядок прийняття підзаконних нормативно-правових актів  

органами виконавчої влади 

Орган Вид Підписання Порядок Строки 
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виконав

чої 

влади 

підзаконн

ого 

норматив

но-

правового 

акта 

підзаконног

о 

нормативно

-правового 

акта 

офіційного 

опублікування 

набрання 

чинності 

Кабінет 

Міністрі

в 

України 

Постанов

а 

Приймаєтьс

я 

колегіально 

– 

підписуєтьс

я Прем’єр-

міністром 

Публікується в 

«Офіційному 

віснику України», 

«Урядовому 

кур’єрі»; 

оприлюднюється 

на офіційному веб-

сайті, через 

телебачення, радіо  

Набуває 

чинності з дня 

офіційного 

опублікування, 

якщо інакше не 

передбачено 

самою 

постановою 

Міністер

ства 

Наказ Підписує 

міністр 

Опубліковується в 

офіційних 

друкованих 

виданнях    – 

«Офіційний вісник 

України», на сайті 

міністерства  

Набуває 

чинності з дня 

офіційного 

опублікування, 

у разі 

реєстрації в 

Міністерстві 

юстиції – після 

реєстрації з дня 

офіційного 

опублікування, 

якщо інакше не 

передбачено 
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самим актом  

Централ

ьні 

органи 

виконав

чої 

влади 

Наказ 

оператив

но-

розпоряд

чого 

характеру 

Підписує 

керівник 

органу 

Опубліковується в 

офіційних 

друкованих 

виданнях – 

«Офіційний вісник 

України», на сайті 

органу 

Нормативно-

правові акти 

після 

державної 

реєстрації в 

органах 

юстиції з дня 

офіційного 

опублікування  

Територі

альні 

органи 

міністер

ств та 

централь

них 

органів 

виконав

чої 

влади 

Наказ 

оператив

но-

розпоряд

чого 

характеру 

Підписує 

керівник 

органу 

Не врегульовано Встановлюєтьс

я 

безпосередньо 

в самому 

нормативно-

правовому 

акті, який 

підлягає 

реєстрації з дня 

офіційного 

опублікування 

Міські 

державні 

адмініст

рації 

Розпоряд

жен-ня 

голови   

Приймає 

голова 

міської 

державної 

адміністраці

ї 

одноособов

Оприлюднюються 

на офіційному веб-

сайті місцевої 

держадміністрації 

в установленому її 

головою порядку 

Нормативного 

характеру, які 

підлягають 

державній 

реєстрації в 

органах 

юстиції – з 
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о моменту 

реєстрації 

 

Узагальнюючи, можна зазначити, що підзаконні нормативно-правові 

акти органів виконавчої влади можуть набувати чинності: 1) з дня 

офіційного опублікування (універсальний термін набрання чинності 

притаманний всім підзаконним нормативно-правовим актам органів 

виконавчої влади); 2) з моменту реєстрації в органах юстиції (спеціальний – 

притаманний лише нормативним розпорядженням місцевих державних 

адміністрацій); 3) з дати, встановленої в самому нормативно-правовому акті 

або в акті про його затвердження (індивідуальний – встановлений в 

кожному конкретному підзаконному нормативно-правовому акті). 

Законодавство країн пострадянського простору певним чином 

врегулювало питання набрання чинності нормативно-правовими актами 

органів виконавчої влади. Так, Законом Республіки Білорусь «Про 

нормативні правові акти Республіки Білорусь» встановлено, що нормативні 

правові акти Республіки Білорусь підлягають офіційному опублікуванню, 

тобто доведення їх до відома громадськості шляхом надрукування тексту 

нормативного правового акта в «періодичному друкованому виданні 

Національного реєстру правових актів Республіки Білорусь, його 

електронній версії» або іншому офіційному виданні, перелік яких 

визначається Президентом Республіки Білорусь [128]. Такою, що 

заслуговує на увагу та може бути визнаною позитивним досвідом, є норма 

щодо обов’язковості публікації нормативно-правових актів, які надійшли в 

редакцію офіційного видання від уповноваженої особи, органу, який 

прийняв відповідний нормативно-правовий акт протягом п’яти днів з дня 

надходження [128]. Таким чином налагоджено процедуру опублікування та 

встановлено обов’язок редакції надрукувати наданий нормативно-правовий 

акт у встановлений законом строк, чим забезпечується безперебійне 
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доведення текстів нормативно-правових актів до відома фізичних та 

юридичних осіб Республіки Білорусь. Додатково Законом Республіки 

Білорусь «Про нормативні правові акти Республіки Білорусь» встановлено 

єдину норму набуття чинності підзаконними нормативно-правовими актами 

органів виконавчої влади – вони набувають чинності з дня внесення їх до 

Національного реєстру правових актів Республіки Білорусь, якщо інше не 

встановлено самим нормативним актом, та окремо зазначено, що 

нормативні правові акти, які зачіпають права, свободи та обов’язки 

громадян, набувають чинності лише після їх офіційного опублікування (ч. 

2, 4 ст. 65) [128]. Вважаємо позитивним досвідом врегулювання в 

Республіці Білорусь встановлення єдиної норми набрання чинності 

підзаконними нормативно-правовими актами органів виконавчої влади, 

встановлення обов’язку редакції друкованого засобу опублікувати 

нормативно-правовий акт, але недоліком є наявність відсильної норми щодо 

переліку офіційних видань, в яких можуть бути опубліковані нормативні 

правові акти.  

Законом Республіки Казахстан «Про нормативні правові акти» 

встановлено, що «офіційне опублікування нормативно-правових актів, які 

стосуються прав, свобод та обов’язків громадян, є обов’язковою умовою їх 

застосування» та відразу здійснено перелік видань, які є офіційними: 

Відомості Парламенту Республіки Казахстан, Збірник актів Президента 

Республіки Казахстан і Уряду Республіки Казахстан, Збірник актів 

центральних виконавчих та інших центральних державних органів 

Республіки Казахстан. Додатково законодавством передбачено норму щодо 

можливості офіційного опублікування нормативно-правових актів 

періодичними друкованими виданнями, що розповсюджуються на всій 

території країни, які отримали таке право на підставі конкурсу (ст. 30) [127]. 

Разом із тим даним Законом встановлено, що офіційне опублікування 

нормативно-правових актів має здійснюватися протягом 30-ти днів після 
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вступу в силу (ст. 30) [127] та зазначається, що нормативні правові 

постанови Уряду Республіки Казахстан вводяться в дію через десять 

календарних днів після їх першого офіційного опублікування, якщо інше не 

передбачено самим нормативно-правовим актом, накази міністрів 

Республіки Казахстан та інших керівників центральних державних органів, 

нормативні постанови центральних державних органів вводяться в дію з 

дня їх прийняття, якщо інше не передбачено самим нормативно-правовим 

актом (а якщо зазначені нормативно-правові акти підлягають державній 

реєстрації в органах юстиції – через десять календарних днів після дня їх 

першого офіційного опублікування) (ст. 30) [127]. На нашу думку, 

позитивним досвідом регулювання набрання чинності нормативно-

правовими актами органів виконавчої влади в Республіці Казахстан є те, що 

законом перелічено офіційні видання, в яких друкуються нормативно-

правові акти. З викладених норм вбачається, що сили нормативно-правові 

акти набувають одночасно із їх підписанням (мається на увазі набуття 

чинності), а подальші норми – визначення строків введення в дію.  

Законом Республіки Узбекистан «Про нормативно-правові акти» 

встановлено, що офіційними джерелами опублікування постанов Кабінету 

Міністрів Республіки Узбекистан є: «Збірник постанов Уряду Республіки 

Узбекистан», «Збірник законодавства Республіки Узбекистан», газети 

«Халқ сўзі» та «Народне слово»; нормативно-правових актів міністерств, 

державних комітетів та відомств – «Збірник законодавства Республіки 

Узбекистан» та офіційні видання міністерств, державних комітетів та 

відомств; рішень органів державної влади на місцях – офіційні видання 

даних органів (ст. 30) [127]. Таким чином, кожний орган виконавчої влади в 

Республіці Узбекистан має офіційне видання, опублікування нормативно-

правового акта в якому буде вважатися офіційним. Але ми вважаємо, що 

запровадження друкованого видання кожним органом виконавчої влади 

тягне за собою додаткові фінансові витрати, які не кожний державний орган 
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може оплачувати. Разом із тим, чи буде доведено до всіх зацікавлених 

фізичних та юридичних осіб зміст нормативно-правових актів, які 

опубліковані в даних виданнях через територію розповсюдження певного 

друкованого видання? Дійсно, доцільним є запровадження офіційного 

видання кожним міністерством, в якому опубліковуватимуться нормативно-

правові акти системи органів відповідного міністерства. У зазначеному 

Законі встановлено узагальнену норму вступу в силу (набуття чинності) 

нормативно-правовими актами – з дня офіційного опублікування, якщо 

інше не передбачено самим нормативно-правовим актом (ст. 30) [127]. 

Встановлення єдиної норми набрання чинності нормативно-правовими 

актами є позитивним досвідом, таким чином усуваються розбіжності 

набуття чинності нормативно-правовими актами в залежності від виду 

уповноваженого суб’єкта нормотворення та виду відповідного нормативно-

правового акта. 

Отже, законодавство іноземних держав використовує поняття 

«набрання чинності», «вступу в силу», «введення в дію». Взагалі в теорії 

права серед науковців постають питання щодо визначення та 

співвідношення понять «набрання чинності», «введення в дію», «набрання 

юридичної сили». Цим питанням, як і взагалі питанню створення 

нормативно-правового акта, його дії та припинення, приділяли уваги різні 

дослідники [237, с.56-65; 238 ч.206-214; 239, с.180; 240, с.29; 241, с.18; 242, 

с.162; 243, с.31-34; 244, с.224; 245, с.152-160; 246, с.134-142; 247, с.37-45; 

248, с.46-52; 249, с.19; 250, с.30; 251, с.33-39; 252, с.320], однак воно 

потребує подальшого вивчення в силу його актуальності. В 

енциклопедичному розумінні під набранням чинності визнається 

«визначений у законодавчому порядку строк, з якого нормативно-правовий 

акт вступає в силу» [93, с. 168]. З.М. Будько вважає, що «чинність 

нормативно-правового акта визначають, як юридичну передумову його дії, 

що означає наявність у нормативного акта юридичної сили». Введення в 
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дію вчений розуміє, як визначення порядку і умов набрання чинності 

нормативно-правовим актом, його впровадження в систему нормативно-

правових актів та застосування взагалі [253, с. 62]. Але з визначеного 

уявляється, що, з одного боку, чинність – передумова дії, а з іншого – 

введення в дію – це набрання чинності, тобто поняття чинності та дії є 

ідентичними? З.М. Будько однозначно зазначає, що поняття «чинність» та 

«дія» не є ідентичними та обумовлює це тим, що «чинність нормативно-

правового акта не тягне за собою виникнення, зміни чи припинення прав та 

обов’язків суб’єктів правовідносин, передбачених законодавством, 

безпосередньо вони пов’язуються з дією» відповідного нормативно-

правового акта. Тобто початок дії може збігатися із моментом набрання 

чинності, а може бути визначений самим нормативно-правовим актом 

пізнішим строком [253, с. 62]. Білоруський учений Г.А. Василевич зазначає, 

що чинність нормативно-правового акта не варто прирівнювати до поняття 

введення його в дію, бо «почати працювати» він може пізніше набрання 

чинності [200, с. 164]. Таким чином, вчені вважають, що спочатку – 

чинність, а потім – дія. Але зазначена схема «працює» лише у разі окремого 

визначення в підзаконному нормативно-правовому акті органу виконавчої 

влади строку введення в дію, яка може бути обумовлена певною датою, 

настанням певних обставин тощо. Узагальнюючи, можна визначити, що 

вводяться в дію підзаконні нормативно-правові акти двома способами: 1) 

загальний – одночасно із набуттям чинності; 2) визначений – при 

встановленні строку введення в дію у самому нормативно-правовому акті. 

Стосовно юридичної сили нормативно-правових актів, то під нею 

прийнято розуміти внутрішню властивість нормативно-правового акта, яка 

обумовлюється «юридичним статусом і місцем органу, що його прийняв, у 

системі державних органів» [93, с. 357]. Тобто юридична сила є 

невід’ємною властивістю нормативно-правового акта та не залежить від 
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строків набрання чинності чи дії, а визначає саме місце відповідного 

нормативно-правового акта в системі законодавства.  

Проектом Закону України «Про нормативно-правові акти» 

пропонується встановити перелік видань, які є офіційними для 

опублікування нормативно-правових актів органів виконавчої влади – 

Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади – «газети «Голос України» та «Урядовий кур’єр», 

«Офіційний вісник Президента України», «Офіційний вісник України», що 

видається Міністерством юстиції України, а також інші видання, визначені 

відповідно Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом 

Міністрів України» [174]. Нами вище вже зазначалося, що наявність 

відсильних норм є негативним досвідом, яким «роздувається» 

законодавство. Тобто встановлення додаткової норми щодо інших видань, 

які визначаються Верховною Радою, Президентом та Кабінетом Міністрів 

України, є наданням повноважень зазначеним органам на визначення 

додаткових офіційних видань, що, на нашу думку, є негативним фактором. 

Неприпустимо, що поза увагою залишилося офіційне опублікування 

підзаконних нормативно-правових актів територіальних органів 

міністерств, центральних органів виконавчої влади на місцях. Має бути 

офіційне видання із територіальним прикріпленням, наприклад, «Вісті» – 

офіційне видання територіальних органів міністерств, а «Вісті» Вінницької, 

Київської, Донецької тощо області – територіальне прикріплення; «Кур’єр» 

– офіційне видання центральних органів виконавчої влади, а «Кур’єр 

Київщини» – територіальне прикріплення.  

Зазначеним проектом Закону пропонується встановлення нової норми 

набрання чинності нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів 

України – через 10 днів після їх офіційного опублікування (таким чином 

збільшується термін набуття чинності зазначеними нормативно-правовими 

актами та збільшується ймовірність доведення змісту нормативно-
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правового акта до відома фізичних та юридичних осіб, яких він стосується) 

та запроваджується єдиний термін набрання чинності нормативно-

правовими актами, зареєстрованими в Міністерстві юстиції та системі 

органів юстиції України, – «через 10 днів після їх державної реєстрації, 

якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше, ніж з дня їх 

опублікування в офіційному друкованому виданні» (п.п. 3, 4 ст. 59) [174]. 

Але виникає питання щодо норми, запропонованої проектом Закону 

України «Про нормативно-правові акти», щодо офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів міністерств, центральних органів виконавчої 

влади, їх територіальних органів «протягом 15 днів після їх державної 

реєстрації» (ст. 59) [174]. Отже, можуть систематично виникати ситуації 

набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами не через 10 

днів після державної реєстрації, а після офіційного оприлюднення. Таким 

чином знов законодавець не конкретизує та не співвідносить встановлені 

норми набрання чинності. Ми вважаємо, що, по-перше, необхідно 

встановити норму – обов’язок офіційних друкованих видань 

опубліковувати підзаконні нормативно-правові акти протягом 10 днів з дня 

подачі їх до редакції, та, по-друге, враховуючи, що офіційне опублікування 

є обов’язковою умовою дії нормативно-правових актів, доцільно 

прив’язувати термін набрання чинності до дня опублікування. Враховуючи 

наведене вище, з метою уніфікації норм набрання чинності нормативно-

правовими актами органів виконавчої влади вважаємо за доцільне 

встановити, що нормативно-правові акти міністерств, центральних органів 

виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих державних 

адміністрацій, зареєстровані в Міністерстві юстиції та його територіальних 

органах, набувають чинності через 10 днів після їх офіційного 

опублікування. 

Набрання та втрата чинності є двома основними моментами, які 

характеризують дію нормативно-правових актів у часі [254, с. 162-167]. 
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Тобто, дати набрання та втрати чинності є тими конкретними часовими 

межами, в яких певний нормативно-правовий акт виконує свою 

регулятивну функцію.  

Під втратою чинності Порядком подання нормативно-правових актів 

на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх 

державної реєстрації пропонується розуміти «припинення в установленому 

законодавством порядку застосування зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України нормативно-правового акта (окремих його положень)» та 

застосовується поняття скасування, під яким слід розуміти «визнання в 

установленому законодавством порядку недійсним з моменту прийняття не 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України нормативно-правового 

акта, що підлягав державній реєстрації» (п. 1,4) [172]. 

На сьогодні питання втрати чинності (дії) нормативно-правових актів, 

регулюється аналогічними нормативно-правовими актами, як і питання 

набрання чинності. Так, відповідно до Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» «скасування акта Кабінету Міністрів України 

Президентом України … має наслідком припинення вчинення будь-якими 

органами, особами дій, спрямованих на виконання скасованого акта 

Кабінету Міністрів України, здійснення повноважень, визначених цим 

актом» [211]. Накази міністерств «можуть бути скасовані Кабінетом 

Міністрів України повністю чи в окремій частині», накази територіальних 

органів міністерств та центральних органів виконавчої влади можуть бути 

скасовані вищестоящим органом виконавчої влади [209]. Розпорядження 

голів державних адміністрацій, що суперечать Конституції, законам, 

рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства, є 

«недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи 

фактичними результатами, скасовуються Президентом України, головою 

місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку» 

(ч.3, ст.43) [236]. Таким чином, законодавством передбачено, що за певних 
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підстав підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади 

можуть бути скасовані органом виконавчої влади вищого рівня. 

Нами вже неодноразово зазначалося, що в України і досі не існує 

законодавчого акта, яким були б врегульовані питання дії, набрання та 

втрати чинності нормативно-правовими актами взагалі та підзаконними 

нормативно-правовими актами органів виконавчої влади зокрема. З метою 

вивчення досвіду іноземних держав доцільно ознайомитися із нормами 

законодавства  країн пострадянського простору (які мають певні спільні 

риси організації правової системи із Україною) щодо визначення підстав 

припинення дії нормативно-правових актів.  

Так, Законом Республіки Білорусь «Про нормативні правові акти 

Республіки Білорусь» встановлено наступні випадки припинення дії 

нормативних правових актів (їх частини): 1) закінчення строку, на який був 

розрахований (тимчасовий) нормативно-правовий акт; 2) визнання 

нормативного правового акта неконституційним у встановленому 

законодавством порядку; 3) визнання нормативного правового акта таким, 

що втратив чинність; 4) скасування нормативно-правового акта, у випадках, 

передбачених Конституцією та іншими нормативними правовими актами 

[128, с. 69].  

Законодавством Республіки Казахстан підставами закінчення дії 

нормативних правових актів (їх частин) визначаються: 1) закінчення строку, 

на який був прийнятий нормативний правовий акт; 2) прийняття нового 

нормативного правового акта, якому суперечать положення раніше 

прийнятого нормативного правового акта або який поглинає раніше 

виданий нормативний правовий акт; 3)  визнання нормативного правового 

акта неконституційним у встановленому законодавством порядку; 4) 

визнання таким, що втратив чинність органом, який його прийняв або 

іншим уповноваженим органом (ч. 2 ст. 40) [127].  
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Законодавством Республіки Таджикистан про нормативні правові 

акти підставами припинення дії нормативних правових актів визначено: 

1) закінчення строку дії нормативних правових актів; 2) визнання 

нормативного правового акта неконституційним в порядку, встановленому 

законом; 3) визнання таким, що втратив чинність органом, який його 

прийняв або іншим уповноваженим органом (п. 1 ст. 65) [129].  

Законом Республіки Узбекистан «Про нормативно-правові акти» 

зазначено, що нормативно-правові акти або їх частина закінчує дію у 

випадках: 1) закінчення строку або настання події, на які був розрахований 

нормативно-правовий акт; 2) визнання нормативно-правового акта 

неконституційним або недіючим у встановленому законодавством порядку; 

3) визнання нормативно-правового акта таким, що втратив чинність; 

4) скасування нормативно-правового акта [130].  

Таким чином, можна зробити висновок, що кожний з розглянутих 

законодавчих актів країн пострадянського простору (республік Білорусь, 

Узбекистан, Таджикистан, Казахстан) визначає, що зупиняється дія 

нормативно-правового акта або його частини за таких підстав: 1) закінчення 

строку дії нормативних правових актів; 2) визнання нормативного 

правового акта неконституційним в порядку, встановленому законом; 3) 

визнання таким, що втратив чинність органом, який його прийняв або 

іншим уповноваженим органом. Тобто, зазначені підстави є універсальними 

й притаманними всім переглянутим законодавчим актам. 

Проектом Закону України «Про нормативно-правові акти» 

пропонується визначити, що «дія нормативно-правового акта припиняється 

внаслідок: 1) закінчення строку дії, якщо такий строк було визначено в його 

тексті; 2) втрати ним чинності; 3) визнання його нечинним; 4) скасування» 

[174]. 

Науковці при дослідженні порядку припинення дії нормативно-

правових актів застосовують методи їх класифікації для визначення видів їх 
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підстав. Так, Н.М. Мужикова виділила наступні підстави втрати чинності 

нормативно-правовими актами: 1) пряме скасування (вказівка про 

скасування певного нормативно-правового акта міститься в іншому акті); 2) 

фактичне скасування (із зазначеного в нормативно-правовому акті питання 

пізніше приймається інший нормативно-правовий акт); 3) закінчення строку 

дії (на який відповідний акт видавався); 4) зміна обстановки (закінчення 

суспільних відносин, які регулювалися цим нормативно-правовим актом) 

[254]. А.О. Шуліма при дослідженні питання темпоральної дії нормативно-

правових актів визначає, що особливої уваги потребують підстави 

припинення дії нормативно-правових актів, як-от: «інститут зупинення 

нормативно-правових актів Президентом України»; «автоматична втрата 

чинності нормативно-правовими актами у разі прийняття нового акта з 

цього питання»; визнання нормативно-правового акта нечинним в порядку 

адміністративного судочинства; скасування нормативно-правового акта 

уповноваженим суб’єктом; визнання нормативно-правового акта 

неконституційним [255]. Л.Л. Гарник класифікувала види зупинення дії 

нормативно-правових актів за певних підстав та визначила наступні групи: 

1) в залежності від обсягу правового матеріалу, що піддається зупиненню, 

розрізняється повне та часткове зупинення дії нормативно-правового акта; 

2) за часом зупинення – на безстрокове чи тимчасове зупинення; 3) «за 

наявності фактичного набрання юридичної чинності» – на такі, що набули 

чи не набули юридичної чинності (але в такому разі Л.Л. Гарник ототожнює 

поняття чинності та дії, бо якщо нормативно-правовий акт не набув 

чинності, тим паче він не діє, то яким чином вона пропонує зупинити його 

дію?); 4) залежно від суб’єкта – на персоніфіковане та спільне (колегіальне) 

зупинення дії нормативно-правового акта; 5) залежно від суб’єктного 

складу – зупинення дії нормативно-правових актів Президентом, Кабінетом 

Міністрів, вищими судовими інстанціями; 6) особливою формою зупинення 

дії нормативно-правового акта визначається мораторій; 7) залежно від виду 
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процедури – на зупинення дії нормативно-правового акта, яке відбувається 

в межах нормотворчої або судової процедури; 8) за територіальною 

поширеністю – на зупинення дії нормативно-правових актів, дія яких 

поширюється на всю територію України та місцевого рівня [256, с. 22-26]. 

До речі, якщо при прийнятті нормативно-правового акта час набуття 

чинності та вступу в дію може відрізнятися, то при припиненні нормативно-

правового акта час втрати чинності та закінчення дії відповідного 

нормативно-правового акта збігаються. 

Крім запропонованих видів зупинення дії нормативно-правових актів 

зазначеними вище науковцями, пропонуємо виділити такі види зупинення 

дії нормативно-правових актів: 1) залежно від ініціатора зупинення дії 

нормативно-правового акта на: за власної ініціативи суб’єкта 

нормотворення та за ініціативи іншого уповноваженого суб’єкта 

(Президента, вищестоящого державного органу, суду (адміністративного, 

Конституційного), органів юстиції (у зв’язку із державною реєстрацією 

нормативно-правового акта)); 2) залежно від виду зупинення дії 

нормативно-правового акта на: скасування, яке завжди буде активним, 

тобто ініціюється уповноваженим суб’єктом – вищестоящим органом, 

органом юстиції та втрату чинності, яка може бути активною (визнання 

нормативно-правового акта таким, що втратив чинність іншим нормативно-

правовим актом, прийнятим уповноваженим суб’єктом), та пасивне 

(закінчення строку дії нормативно-правового акта, припинення обставин, 

які були врегульовані зазначеним нормативно-правовим актом, прийняття 

нового нормативно-правового акта з того ж питання); 3) залежно від 

рішення суду – на зупинення дії нормативно-правового акта в порядку 

адміністративного судочинства чи Конституційним Судом; 4) окремо 

скасування можуть розподілятися на скасування органом нормотворення 

особисто, скасування вищестоящим органом та скасування органом 

юстиції, яке, в свою чергу, розподіляється на скасування рішення про 
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державну реєстрацію (чинного нормативно-правового акта) та вимогу 

скасування нормативно-правового акта суб’єктом нормотворення у зв’язку 

із відмовою у державній реєстрації (підписаного нормативно-правового 

акта, але не чинного та не діючого). 

Окремої уваги заслуговує визнання нормативно-правового акта 

нечинним за рішенням суду. Так, Кодексом адміністративного судочинства 

України передбачено, що «суд може визнати нормативно-правовий акт 

незаконним чи таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної 

сили, повністю або в окремій його частині» [257]. А.О. Шуліма справедливо 

ставить питання щодо фактичної підстави втрати чинності нормативно-

правовим актом, щодо якого прийнято рішення про визнання його 

незаконним. Тобто, відповідно до ч. 11 ст. 171 зазначеного Кодексу 

резолютивна частина відповідної постанови після набрання нею законної 

сили публікується відповідачем у офіційному виданні, в якому відповідний 

нормативно-правовий акт було офіційно оприлюднено [257]. Постає 

питання, чи є на сьогодні зазначене опублікування підставою зупинення дії 

нормативно-правового акта і чи є потреба в прийнятті суб’єктом 

нормотворення окремого рішення про втрату чинності нормативно-

правовим актом щодо якого винесено постанову суду [255, с. 56-59]? Це 

питання поки що нормативно не вирішено, але проектом Закону України 

«Про нормативно-правові акти» запропоновано запровадження наступної 

норми з метою вирішення зазначеного питання: «Нормативно-правовий акт 

(крім Конституції і законів України) або окремі його частини визнаються 

нечинними відповідно до рішення суду про визнання нормативно-

правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту 

вищої юридичної сили» [174]. Разом із тим однозначно не встановлено, що 

потреби в прийнятті додаткового рішення суб’єктом нормотворення немає. 

У тій самій статті при регламентуванні порядку визнання нормативно-

правового акта неконституційним – за рішенням Конституційного Суду 
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України конкретно встановлено норму, що «суб’єкт нормотворення, що 

прийняв (видав) нормативно-правовий акт, який втратив чинність 

відповідно до рішення Конституційного Суду України, або правонаступник 

такого суб’єкта не приймає додатково рішення про втрату чинності цим 

нормативно-правовим актом» [174]. Тобто вважається, що має 

застосовуватися аналогія й щодо норми визнання нечинним нормативно-

правового акта щодо якого прийнято рішення в порядку адміністративного 

судочинства? Ми вважаємо, що зазначене питання потребує конкретизації, 

по-перше, щодо підстави втрати чинності нормативно-правовим актом – 

постанова суду або прийняте на його підставі рішення нормотворчого 

органу, та, по-друге, щодо дати, з якої нормативно-правовий акт втрачає 

чинність (припиняє діяти) – з дати набрання законної сили постановою 

суду, або з дати офіційного опублікування зазначеної постанови в 

офіційному виданні (в якому було оприлюднено сам нормативно-правовий 

акт), або з дати прийняття рішення органом нормотворення про визнання 

таким, що втратив чинність нормативно-правовий акт. Вважаємо, що п. 9 

ст. 61 проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» важливо 

доповнити нормою наступного змісту: «Суб’єкт нормотворення не приймає 

додатково рішення про втрату чинності нормативно-правовим актом, який 

визнано нечинним постановою суду. Зазначений нормативно-правовий акт 

вважається таким, що втратив чинність з дня офіційного опублікування 

відповідної постанови». До речі, в Кодексі адміністративного судочинства 

України зазначається, що судом приймається постанова про визнання 

нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає 

правовому акту вищої юридичної сили [257], а в проекті Закону України 

«Про нормативно-правові акти» вказується, що судом приймається 

рішення. Ми вважаємо, що норми проекту Закону мають бути приведені у 

відповідність до Кодексу. 
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Отже, питання прийняття та припинення дії нормативно-правових 

актів взагалі та підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої 

влади зокрема є дуже актуальними та важливими і потребують 

законодавчого врегулювання, бо на сьогоднішній день сучасним 

законодавством зазначені питання, від яких залежать часові межі реалізації 

фізичними та юридичними особами їх прав, законних інтересів та 

обов’язків, не врегульовано.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Визначено, що нормативно-правовий акт  це офіційний 

письмовий документ, який має спеціальну внутрішню та зовнішню форми, 

встановлює, змінює, скасовує норму права та неодноразово регулює певні 

відносини невизначеного кола осіб. 

2. Запропоновано основні ознаки нормативно-правового акта, які 

виділяються науковцями, розподілити на групи:  

1) ознаки, пов’язані зі створенням нормативно-правового акта 

(нормативно-правовий акт приймається уповноваженим суб’єктом у 

встановленому законодавством порядку (процедурі). Але, на нашу думку, ці 

ознаки не доцільно вважати ознаками нормативно-правового акта, через те 

що це ознаки нормотворчого процесу, який передує нормативно-правовому 

акту, що є результатом нормотворчого процесу);  

2) ознаки,  притаманні саме нормативно-правовому акту, як 

офіційному письмовому документу, які, у свою чергу, можна класифікувати 

на ознаки форми (нормативно-правовий акт має внутрішню форму, 

складається з розділів, статей, пунктів тощо та зовнішню форму – назва, 

реквізити тощо); ознаки змісту, до яких може бути віднесено те, що 

нормативно-правовий акт містить загальнообов’язкове правило поведінки, 

норму права, встановлює, змінює або скасовує її; регулятивні ознаки 
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(нормативно-правовий акт неодноразово регулює певні відносини 

невизначеного кола осіб);  

3) ознаки, які є подальшими щодо нормативно-правового акта 

(офіційне опублікування, обов’язковість до виконання, виконання 

забезпечується можливістю застосування державного примусу).  

В усіх цих ознаках простежується стадійність нормотворчого процесу, 

однак, на нашу думку, тільки друга група ознак є ознаками нормативно-

правового акта як офіційного письмового документа. 

3. Констатовано, що закон і підзаконний нормативно-правовий акт 

співвідносяться (мають певні спільні риси та такі, що їх відрізняють) за 

наступними підставами: 1) за видом влади, яка видає нормативно-правовий 

акт, як прояв конституційного принципу розподілу державної влади; 2) за 

органом видання; 3) за сферою суспільних відносин, які регулюються 

відповідним видом нормативно-правового акта; 4) за юридичною силою; 

5) за місцем в системі нормативно-правових актів; 6) за порядком 

прийняття; 7) за вмістом норм права; 8) за терміном дії; 9) за колом осіб, на 

яких розповсюджується дія нормативно-правового акта. 

4. Визначено, що підзаконний нормативно-правовий акт органу 

виконавчої влади  це офіційний письмовий документ уповноваженого 

органу виконавчої влади, створений на підставі та на виконання 

Конституції і законів України, який містить, змінює або скасовує норми 

права, створюється у встановленому законодавством порядку із 

застосуванням спеціальних засобів нормотворчої техніки.  

5. Ознаки, притаманні підзаконним нормативно-правовим актам, 

запропоновано розділити на дві групи:  

(а) загальні (видові), притаманні нормативно-правовим актам взагалі 

(офіційні письмові документи, які видаються уповноваженим органом; 

містять, змінюють або скасовують норми права; створюються у 

встановленому законодавством порядку; носять загальний, не 
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персоніфікований характер, передбачають неодноразове застосування; 

створюються із застосуванням певних правил нормотворчої техніки; 

обов’язковість до виконання забезпечується державою  через можливість 

застосування засобів примусового характеру);  

 (б) спеціальні (родові), притаманні підзаконним нормативно-

правовим актам органів виконавчої влади зокрема (офіційні письмові 

документи, які видаються органом виконавчої влади; містять, змінюють або 

скасовують норми права у рівнозначних підзаконних нормативно-правових 

актах, актах нижчої юридичної сили; створюються у більш спрощеному 

порядку; носять підзаконний характер; створюються із застосуванням 

спеціальних засобів нормотворчої техніки, із застосуванням виразів «на 

виконання закону», «на підставі закону» тощо). 

6. Аргументовано, що підзаконні нормативно-правові акти 

виконують певні функції: перш за все, регулятивну функцію, яка, в свою 

чергу, розділяється на функцію первинного (при первинному встановленні 

норм права підзаконними нормативно-правовими актами) та вторинного 

(при конкретизації, розвиненні та удосконаленні норм права, встановлених 

нормативно-правовими актами вищої юридичної сили) регулювання; 

управлінську функцію (органи виконавчої влади, як нами було з’ясовано, є 

органами управління, саме тому видані ними підзаконні нормативно-

правові акти виконують управлінську функцію); роз’яснювальну та 

конкретизуючу функції (норми, які містяться у підзаконних нормативно-

правових актах, конкретизують, роз’яснюють, удосконалюють, 

«розгортають» норми, встановлені нормативно-правовими актами вищої 

юридичної сили); правоустановчу функцію (реалізується при введенні норм 

права підзаконними нормативно-правовими актами); правореалізаційну 

функцію (норми підзаконних нормативно-правових актів закріплюють 

певні порядки, положення тощо, реалізація яких практично відтворює 

норми, встановлені Конституцією, кодексами та законами України). 
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7. Узагальнено, що в Україні наразі існують та діють такі види 

підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади: 

постанова – офіційний письмовий документ, нормативно-правовий акт 

вищого органу виконавчої влади України – Кабінету Міністрів України, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, який має вищу юридичну силу 

в системі підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади, 

носить загальнообов’язковий характер та приймається колегіально у 

встановленому законодавством порядку; наказ – офіційний письмовий 

документ, нормативно-правовий акт міністерства, центрального органу 

виконавчої влади, їх територіальних органів, міністерств та інших 

республіканських органів Автономної Республіки Крим, видається на 

підставі і на виконання нормативно-правових актів вищого рівня, 

обов’язковий  для виконання; розпорядження – офіційний письмовий 

документ, нормативно-правовий акт, який видається головою місцевої 

державної адміністрації на виконання нормативно-правових актів вищої 

юридичної сили та обов’язковий для виконання на території, 

підпорядкованій відповідній державній адміністрації. Додатково слід 

враховувати, що складовими частинами цих підзаконних нормативно-

правових актів органів виконавчої влади (засвідчувальних) можуть бути 

такі нормативно-правові акти як положення, правила, інструкція, статут, 

регламент та ін. 

8. Запропоновано підзаконні нормативно-правові акти класифікувати 

за такими критеріями: рівень органу виконавчої влади, суб’єкт 

нормотворення, територіальна дія, сфера дії, характер норм, юридична сила, 

колегіальність прийняття, співвідношення між собою. 

9.  Зроблено висновок, що види підзаконних нормативно-правових 

актів органів виконавчої влади (урядів, міністерств, місцевих органів 

виконавчої влади тощо) Франції, Німеччини, Італії, Японії майже 

збігаються з українськими підзаконними нормативно-правовими актами. 
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Важливо, що у зазначених країнах на законодавчому рівні визнано функції 

підзаконних нормативно-правових актів як підзаконного (вторинного), так і 

первинного правового  регулювання суспільних відносин, що, на нашу 

думку, є позитивним досвідом, який може бути запроваджений українським 

законодавцем. На підставі аналізу законодавства республік Казахстан, 

Таджикистан, Білорусь, Узбекистан, Вірменія щодо визначення статусу 

інструкцій, правил, положень та їх місця в системі підзаконних нормативно-

правових актів встановлено, що деякі країни надають цим документам 

статусу нормативно-правового акта, деякі – лише акта, який є складовою 

частиною основного нормативно-правового документа. 

10.  Висловлено пропозицію прийняти Закон України «Про 

правотворчу діяльність та нормативно-правові акти», який має сприяти 

повноцінному врегулюванню нормотворчого процесу в країні, а саме: 

привести до єдиної системи всі існуючі в Україні нормативно-правові акти, 

визначити вичерпні їх переліки, види, порядок створення, дії тощо. Він має 

стати основоположним законодавчим нормативно-правовим актом, який 

вичерпно та однозначно визначить всі терміни, поняття в тому розумінні, в 

якому вони мають застосовуватися в Україні взагалі в усіх інших 

нормативно-правових актах. Тому ми вважаємо за доцільне при визначенні 

понять «статут», «положення» в розроблюваному наразі Законі України 

«Про нормативно-правові акти» виключити слова «крім випадків, коли ці 

терміни визначені законами по-іншому».  

11.  Обгрунтовано думку, що концептуально неправильно вважати, що 

накази міністерств, центральних органів виконавчої влади, їх 

територіальних органів приймаються керівником одноособово, вони завжди 

є результатом колективної праці, так як рішення керівник приймає за 

результатом погодження проекту із відповідними працівниками 

міністерства, центрального органу виконавчої влади, особливо у разі 

оформлення рішення колегії у формі наказу. 
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12.  Зазначено, що встановлювати норму набрання чинності з моменту 

державної реєстрації для нормативно-правових актів місцевих державних 

адміністрацій є не доцільним. По-перше, це обумовлюється тим, що взагалі 

всі нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, мають бути в обов’язковому порядку 

опубліковані в офіційному виданні та набирають чинності вони саме з 

моменту опублікування, та, по-друге, з часу державної реєстрації до 

опублікування, доведення змісту нормативно-правового акта до відома 

населення проходить певний час, протягом якого норми, встановлені ним, 

вже повинні виконуватися.  

13.  За результатами узагальнення дат набрання чинності встановлено, 

що підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади можуть 

набувати чинності:  

1) з дня офіційного опублікування (універсальний термін набрання 

чинності, притаманний всім підзаконним нормативно-правовим актам 

органів виконавчої влади);  

2) з моменту реєстрації в органах юстиції (спеціальний – 

притаманний лише нормативним розпорядженням місцевих державних 

адміністрацій);  

3) з дати, встановленої в самому нормативно-правовому акті або в 

акті про його затвердження (індивідуальний – встановлений в кожному 

конкретному підзаконному нормативно-правовому акті). 

14.  У результаті аналізу наукових доробок науковців щодо 

співвідношення понять «набрання чинності» та «введення в дію» 

встановлено, що вводяться в дію підзаконні нормативно-правові акти двома 

способами:  

1) загальним – одночасно із набуттям чинності;  

2) визначеним – при встановленні строку введення в дію у самому 

нормативно-правовому акті.  
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15.  Аналіз норми визначення офіційних видань, запропонованих 

проектом Закону України «Про нормативно-правові акти», дозволив 

встановити, що надання повноважень Верховній Раді, Президенту та 

Кабінету Міністрів України на визначення додаткових офіційних видань є 

негативним фактором. Вважаємо, що має бути вичерпний перелік таких 

видань без можливості його доповнення без внесення змін у відповідний 

закон. Неприпустимо також, що поза увагою залишилося офіційне 

опублікування підзаконних нормативно-правових актів територіальних 

органів міністерств, центральних органів виконавчої влади на місцях. 

Акцентуємо увагу на тому, що стосовно оприлюднення цих підзаконних 

нормативно-правових актів мають бути також закріплені певні офіційні 

видання, зареєстровані на відповідній території.  

16.  Аналіз норм набрання чинності нормативно-правовими актами, 

запропонованих проектом закону України «Про нормативно-правові акти»,  

виявив певні недоліки в правовому регулюванні цього процесу. З метою їх 

усунення запропоновано:  

по-перше, встановити норму – обов’язок офіційних друкованих 

видань опубліковувати підзаконні нормативно-правові акти протягом 10 

днів з дня подачі їх до редакції;  

по-друге, враховуючи, що офіційне опублікування є обов’язковою 

умовою дії нормативно-правових актів, доцільно прив’язувати термін 

набрання чинності до дня опублікування. На підставі вищенаведеного, з 

метою уніфікації норм набрання чинності нормативно-правовими актами 

органів виконавчої влади слід встановити, що нормативно-правові акти 

міністерств, центральних органів виконавчої влади, їх територіальних 

органів, місцевих державних адміністрацій, зареєстровані в Міністерстві 

юстиції та його територіальних органах, набувають чинності через 10 днів 

після їх офіційного опублікування. 
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17.  На основі аналізу пропозицій вчених щодо класифікації видів 

підстав зупинення дії нормативно-правових актів запропоновано доповнити 

існуючі наукові розробки також такими критеріями: залежно від ініціатора, 

виду зупинення дії, від рішення суду та виду скасування нормативно-

правових актів. При цьому висловлено пропозицію також доповнити п. 9 

ст. 61 проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» нормою 

наступного змісту: «Суб’єкт нормотворення не приймає додатково рішення 

про втрату чинності нормативно-правовим актом, який визнано не чинним 

постановою суду. Зазначений нормативно-правовий акт вважається таким, 

що втратив чинність з дня офіційного опублікування відповідної 

постанови». Одночасно пропонуємо привести у відповідність норми 

проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» та Кодексу 

адміністративного судочинства України. 
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РОЗДІЛ 3 

НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ОКРЕМИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1 Нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України 

 

Вторинними формами правового забезпечення підготовки та 

прийняття управлінських рішень в будь-якій сфері суспільної діяльності є 

нормативно-правові акти, що видаються суб’єктами виконавчої влади і 

забезпечують дієвість конституційних і законодавчих норм. У світі немає 

жодної країни, де  парламентське законодавство було б настільки повним і 

досконалим, що не залишало б простору для його різних тлумачень, не 

потребувало його додаткових роз’яснень. Зміни у суспільному житті 

потребують оперативного реагування органів виконавчої влади [258, с. 107-

108].  

Кабінет Міністрів України, як центральний орган виконавчої влади, 

здійснює свою діяльність у певних формах. Серед правових форм 

діяльності Уряду України,  Кабінету Міністрів України, можуть бути 

виділені наступні: нормотворча, правозастосовна, засновнича, контрольна, 

інтерпретаційна [259]. Інші науковці (О.М. Ярмиш, В.О. Серьогін) 

вважають, що формами діяльності Уряду України є нормотворча, 

установча, правозастосовна та контрольна функції [260]. Незважаючи на 

певні відмінності у визначенні видів правових форм діяльності Кабінету 

Міністрів України, всі науковці однозначно вважають нормотворчу 

діяльність однією з основних, обов’язкових форм його діяльності. Під 

нормотворчою діяльністю уряду в юридичній літературі пропонується 

розуміти форму діяльності Кабінету Міністрів, яка спрямована на 

«створення, зміну та припинення дії правових норм, за допомогою яких 
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реалізуються його завдання та функції» [260, с. 280]. Але, на нашу думку, із 

запропонованої дефініції нормотворчої діяльності Кабінету Міністрів 

вбачається, що Уряд створює, змінює та припиняє правові норми, лише ті, 

які регулюють його діяльність. Таке визначення нормотворчої діяльності 

Уряду є вузьким та не відображає в повному обсязі багатогранність та 

різноманітність нормотворчої діяльності. Наприклад, Л.М. Горбунова більш 

широко розглядає нормотворчу діяльність, зазначаючи, що метою 

нормотворчої діяльності саме Кабінету Міністрів України є «створення 

механізмів, процедур реалізації Конституції та законів України, указів 

Президента України» та здійснюється вона «шляхом видання ним правових 

актів у межах його компетенції» [205, с. 80]. 

Розкрити дійсний зміст нормотворчої діяльності Кабінету Міністрів 

України можливо лише після дослідження порядку її реалізації, 

нормативної бази з визначеного питання та аналізу і узагальнення існуючих 

наукових розробок як безпосередньо в цій сфері, так і в суміжних [261, с. 

217; 262, с. 20; 263, с. 18-25; 264, с. 32-38; 265, с. 43-54; 266, с. 19-22; 267, с. 

128; 268, с. 33-38; 269, с. 198-201;  270, с. 20-25; 271, с. 58-61; 272, с. 249-

255; 273, с. 239-249]. Відзначимо, що питання нормотворчої діяльності саме 

Кабінету Міністрів України досліджували Л.М. Горбунова (2005 р.), С.О. 

Чикурлій (2008 р.), О.В. Лавринович, О.В. Совгиря, Н.М. Пархоменко, О.О. 

Томкіна, але кожний з науковців розглядав нормотворчу діяльність уряду 

не комплексно, а в окремому її прояві. Саме тому актуальним на сьогодні є 

комплексне дослідження нормотворчої діяльності Кабінету Міністрів 

України, виявлення проблемних питань та шляхів їх вирішення.  

Нормотворча форма діяльності в узагальненому розумінні пов’язана 

із «законопроектним провадженням» (виникає внаслідок реалізації 

Кабінетом Міністрів права законотворчої ініціативи), провадженням, 

пов’язаним з розробкою та прийняттям особистих нормативно-правових 

актів та провадженням щодо підготовки проектів актів Президента України  
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[259]. О.Н. Ярмиш і В.О. Серьогін виділяють у межах нормотворчої 

діяльності Кабінету Міністрів України  ординарне, законопроектне та 

спеціальне провадження [274, с. 672]. 

Взагалі нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України має свою 

сферу, яка визначається та обмежується «багатогалузевими функціями» 

вищого органу виконавчої влади – Уряду (в Україні – Кабінету Міністрів 

України). Так, в Україні Кабінет Міністрів реалізує нормотворчу діяльність 

в сферах регулювання питань, які пов’язані з: «1) зміцненням державного 

суверенітету і економічної самостійності України, здійсненням внутрішньої 

та зовнішньої політики держави; 2) реалізацією прав і свобод людини та 

громадянина; 3) проведенням фінансової, цінової, інвестиційної та 

податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, 

соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, 

екологічної безпеки і природокористування; 4) створенням однакових умов 

для розвитку всіх форм власності, управління об’єктами державної 

власності; 5) забезпеченням обороноздатності й національної безпеки, 

громадського порядку, боротьби зі злочинністю; 6) організацією та 

здійсненням зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи; 

7) спрямуванням і координацією роботи міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади тощо» [205, с. 78-79]. Повноваження Кабінету 

Міністрів України викладено та нормативно закріплено перш за все 

Конституцією України [32], Законом України «Про Кабінет Міністрів 

України» [211], основні засади діяльності знайшли своє відображення 

також в Регламенті Кабінету Міністрів України [71]. Разом із тим питання 

нормотворчої діяльності Кабінету Міністрів України (в усіх її формах) 

частково закріплено в Законі України «Про Кабінет Міністрів України», 

деталізовано в Регламенті Кабінеті Міністрів України та низці інших 

підзаконних нормативно-правових актів.  
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Як вже зазначалося, нормотворча діяльність Кабінету Міністрів 

України виявляється у трьох формах. По-перше, ординарне провадження, 

яке являє собою саме безпосередню діяльність Кабінету Міністрів зі 

створення особистих нормативно-правових актів – постанов. По-друге, 

законопроектне провадження, що полягає в реалізації Кабінетом Міністрів 

України права законодавчої ініціативи та розгляді і внесенні проектів 

законів України до Верховної Ради України, участі у законодавчій 

діяльності Верховної Ради та в «реалізації Президентом України права 

законодавчої ініціативи». По-третє, спеціальне провадження, яке 

реалізується через розробку Кабінетом Міністрів України проектів актів 

Президента [274]. 

Окремої уваги заслуговує реалізація Кабінетом Міністрів України 

повноважень щодо законодавчої ініціативи у Верховній Раді [71]. Під 

правом законодавчої ініціативи слід розуміти «право на офіційне внесення 

до компетентного органу, Парламенту, уповноваженим суб’єктом 

законопроекту або законопропозиції» [275]. О.М. Мудра за результатами 

дисертаційного дослідження законодавчої ініціативи дійшла висновку, що 

це «право чітко визначеного Конституцією України кола суб’єктів щодо 

можливості їх звернення до Верховної Ради України у формі проекту 

нового закону, зміни чи скасування чинного, а також змоги бути учасником 

законодавчого процесу з цього приводу» [276, с. 17]. Тобто, право 

законодавчої ініціативи реалізується певним колом суб’єктів, яке, до речі, в 

кожній країні відрізняється в залежності від певних факторів.  

Коло суб’єктів законодавчої ініціативи залежить від певних 

«суб’єктивних та об’єктивних чинників» та у більшості своїй – від форми 

державного правління країни та правової системи і визначається найчастіше 

в Конституції держави [275, 277, с. 167-174]. Так, Конституцією України, 

яка є республікою зі змішаною формою правління, передбачено, що «право 

законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові 



 239 

України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України» [32]. 

Конституцією Болгарії, яка є республікою з парламентським правлінням 

[278], до кола суб’єктів законодавчої ініціативи віднесені: будь-який 

народний представник та Рада Міністрів; в Словаччині Конституцією 

встановлено, що суб’єктами законодавчої ініціативи є комітети 

Національної Ради, депутати, уряд; в Німеччині, країні із парламентською 

формою правління, відповідно до Основного Закону – Федеральний уряд, 

депутати Бендестага та Бундесрата; в Чехії, яка також є республікою з 

парламентською формою правління, згідно з Конституцією – депутати, 

сенат, уряд, органи самоврядування територій; Конституцією Румунії, яка є 

республікою із змішаною формою правління [279], встановлені: уряд, 

депутати, сенатори та виборці [275]. У Франції та Японії правом 

законодавчої ініціативи наділені прем’єр-міністри, як представники вищих 

органів виконавчої влади в країні [275].  

Стосовно країн пострадянського простору, можна зазначити, що в 

Республіці Казахстан, яка є унітарною державою із президентською 

формою правління, право законодавчої ініціативи відповідно до 

Конституції держави належить Президенту, депутатам та уряду і 

реалізується виключно в Мажилісі [35]. В Туркменістані, який є 

республікою із президентською формою правління, відповідно до 

Конституції правом законодавчої ініціативи наділені: «голова Халк 

Маслахати Туркменістану, Президенту Туркменістану, депутати Меджлису, 

халк векиллєрі, Кабінету Міністрів, Верховний казиєт» [37]. Конституцією 

Республіки Білорусь проголошено, що вона є унітарною демократичною 

соціальною правовою державою із президентською формою правління, 

правом законодавчої ініціативи в якій наділені Президент, депутати Палати 

представників, Ради Республіки, уряд, а також громадяни, які наділені 

виборчим правом, у кількості не менш 50 тисяч осіб [36]. Конституцією 

Російської Федерації, яка є республікою зі змішаною формою правління, 
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передбачено, що право законодавчої ініціативи є у Президента Російської 

Федерації, Ради Федерації, її членів, депутатів Державної Думи, уряду, 

законодавчих (представницьких) органів суб’єктів Російської Федерації, а 

також у Конституційного, Верховного та Вищого арбітражного судів 

Російської Федерації з питань, віднесених до їх відання [34]. 

Усе це свідчить про те, що в різних країнах із різними формами 

правління коло суб’єктів законодавчої ініціативи дещо відрізняється, але 

уряд у ньому присутній обов’язково. За даними статистики взагалі у 

світовій практиці урядами країн подається більша кількість законопроектів 

до законодавчих органів у порівнянні із іншими суб’єктами законодавчої 

ініціативи. Наприклад, до парламенту Австрії (1979-1983 рр.) урядом було 

подано 76,4 % загальної кількості поданих законопроектів; у Німеччині 

(1995-1999 рр.) федеральним урядом вносилося близько 50 % 

законопроектів та на сьогодні вони складають вже більш ніж 2/3 загальної 

кількості законопроектів; у Франції урядом вноситься 85 % від загальної 

кількості законопроектів, які виносяться на розгляд парламенту [275]. У 

Російській Федерації за період 1994-2005 рр. урядом було внесено 11,77 %  

законопроектів від загальної кількості законопроектів, поданих всіма 

суб’єктами законодавчої ініціативи, та найбільший відсоток – 46,09 було 

внесено депутатами Державної Думи [280]. Отже, на відміну від Австрії, 

Німеччини та Франції в Російській Федерації відзначається досить низький 

рівень реалізації урядом права законодавчої ініціативи. В Україні 

статистичні дані свідчать, що протягом травня 2002 – жовтня 2003 рр. з 

метою реалізації права законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів 

України до Верховної Ради було подано 567 законопроектів, що становить 

28 % від загальної кількості законопроектів, поданих всіма суб’єктами 

законодавчої ініціативи. У той же час, народними депутатами України було 

подано 1398 законопроектів, що складає 67 % від загальної кількості 

законопроектів [281]. Протягом 2013 року станом на 30.07.2013 р. 
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Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України було подано 103 

законопроекти [282], але, як зазначає О.В. Лавринович, в Україні 

найактивніше право законодавчої ініціативи реалізують народні депутати, 

які «ініціюють загалом понад 2/3 від загальної кількості законопроектів», а 

Кабінет Міністрів України – лише до ¼ законопроектів [276]. Таким чином, 

виникає питання щодо причин, через які Кабінет Міністрів України не 

реалізує в більшому обсязі своє право законодавчої ініціативи та чи є 

реальна потреба в її реалізації. За даними Кабінету Міністрів України «зі 

100 законопроектів, поданих Кабінетом Міністрів України до Верховної 

Ради України, депутати ухвалили біля 20 ... Дуже складно працювати в 

такій ситуації, коли Уряд намагається виправити ситуацію, прийняти 

соціально важливі закони, закони які мали б можливість активізувати 

економіку, але закони не приймаються» [283]. 

Слід погодитися із думкою Д.Н. Кордик, що «надання права 

законодавчої ініціативи уряду, як вищому органу виконавчої влади, має 

велике значення, так як він в силу свого статусу та ролі в життєдіяльності 

держави володіє, як правило, найбільшим обсягом та повнотою інформації 

про процеси, які відбуваються як у середині країни, так і за її межами, 

внаслідок чого може найефективніше виявляти саме ті сфери суспільних 

відносин, які більш за все потребують законодавчого регулювання або 

зміни діючих правових норм, а також володіє необхідними засобами для 

підготовки законопроектів», та взагалі вважається, що законодавчі 

ініціативи, які вносяться саме Урядом, є найбільш актуальні та зачіпають 

найбільш суттєві питання державної політики [284, с. 128-134]. Разом із тим 

О.В. Лавринович зазначає, що «непоодинокими є випадки, коли народні 

депутати України реєструють законопроекти лише з однією метою – 

заблокувати можливість реєстрації у Верховній Раді України 

законопроекту, підготовленого Президентом України чи Кабінетом 

Міністрів України» [277].  
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Таким чином, незважаючи на певні професійні, інформаційні, 

ресурсні переваги Кабінету Міністрів у кваліфікованій підготовці якісних 

законопроектів, інші суб’єкти законодавчої ініціативи, зокрема народні 

депутати, своїми діями блокують та унеможливлюють швидке прийняття 

необхідних законів, запропонованих, зокрема, Кабінетом Міністрів. Нами в 

даній роботі вже зазначалося, що фактично Кабінет Міністрів України 

здійснює функції як вторинного (на виконання та на підставі законодавчих 

актів), так і первинного (суспільні відносини, не врегульовані на 

законодавчому рівні) нормативно-правового регулювання суспільних 

відносин. Враховуючи, що законотворча процедура є більш складною і 

тривалою у порівнянні із процедурою створення підзаконних нормативно-

правових актів, зокрема Кабінетом Міністрів, Уряду для ефективного та 

оперативного врегулювання певної групи суспільних відносин доцільніше 

не виходити до Верховної Ради із законопроектом, а врегулювати суспільні 

відносини особистим нормативно-правовим актом (постановою) в межах 

реалізації функції первинного нормативно-правового  регулювання.  

З метою виявлення проблемних питань у процесі реалізації Кабінетом 

Міністрів України права законодавчої ініціативи, особистої нормотворчої 

діяльності вважаємо за доцільне дослідити порядок здійснення 

нормотворчої діяльності Кабінетом Міністрів в усіх її формах, 

ознайомитися із досвідом зарубіжних держав з визначеного питання та 

виявити можливий позитивний досвід, який у разі його запровадження в 

Україні сприятиме удосконаленню нормотворчої діяльності нашого уряду. 

Так, порядок реалізації Кабінетом Міністрів права законодавчої 

ініціативи закріплений, перш за все, Законом України «Про Кабінет 

Міністрів України» та регламентами Кабінету Міністрів України і 

Верховної Ради України. Отже, Кабінету Міністрів України належить право 

законодавчої ініціативи в Верховній Раді України.. Реалізація нормотворчої 

діяльності Кабінетом Міністрів України, а саме в частині щодо реалізації 
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права законодавчої ініціативи, починається зі складання «перспективних і 

поточних планів законопроектних робіт, завдань, визначених законами 

України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету 

Міністрів та дорученнями Прем’єр-міністра», які розробляються 

Міністерством юстиції України відповідно до державних програм, 

концепцій розвитку країни та пропозицій центральних органів виконавчої 

влади та затверджуються урядом [71]. 

Взагалі Міністерство юстиції України відіграє значну роль у 

реалізації Кабінетом Міністрів України права законодавчої ініціативи. Так, 

Указом Президента України та на його виконання – постановою Кабінету 

Міністрів України «з метою вдосконалення організації формування і 

реалізації державної правової політики, порядку розроблення проектів 

законів України» на Міністерство юстиції України покладено функції 

«головного розробника проектів законів, що вносяться Президентом 

України та Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради 

України, крім проектів, щодо яких законами України та актами Президента 

України встановлено інший порядок розроблення» [285]. 

Регламентом Кабінету Міністрів встановлено процедуру опрацювання 

проектів актів Кабінету Міністрів України, в тому числі законопроектів, 

секретаріатом Кабінету Міністрів, висновок якого обговорюється на 

засіданні уряду разом із законопроектом [71]. 

Готовий законопроект з необхідним пакетом документів подається до 

Верховної Ради та визначається особа, яка представлятиме законопроект у 

Верховній Раді [71]. Окремо встановлено право Кабінету Міністрів України 

у разі необхідності «у нагальному законодавчому врегулюванні питання … 

звернутися до Президента України з пропозицією щодо визначення ним як 

невідкладного відповідного законопроекту, розробленого Кабінетом 

Міністрів, для позачергового розгляду Верховною Радою» [71]. Разом із 

тим, Регламентом Верховної Ради України встановлено, що законопроекти, 
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визначені Президентом України як невідкладні, вносяться до порядку 

денного сесій Верховної Ради як другий розділ після запланованих [286], та 

встановлено норму щодо порядку скликання позачергових пленарних 

засідань Верховної Ради у невідкладних випадках [286], але не встановлено 

строку, протягом якого Верховна Рада України має розглянути та прийняти 

конкретне рішення щодо законопроекту, який визначено як невідкладний. 

Таким чином, на нашу думку, право Кабінету Міністрів України на 

звернення до Президента з метою прискорення невідкладного 

законопроекту у нагальному законодавчому регулюванні певного питання є 

«формальним». 

Важливою нормою, встановленою Регламентом Верховної Ради 

України, є визначення Кабінету Міністрів України суб’єктом законодавчої 

ініціативи, який має виключне право подачі проекту закону про Державний 

бюджет, та лише Кабінет Міністрів або Президент України мають право 

подавати законопроекти щодо «надання згоди на обов’язковість 

міжнародних договорів України» [286]. Таким чином, реалізація права 

законодавчої ініціативи є обов’язковою формою здійснення Кабінетом 

Міністрів України своїх повноважень.  

Враховуючи наведене вище, можна дійти висновку, що реалізація 

Кабінетом Міністрів права законодавчої ініціативи в Верховній Раді 

складається з трьох стадій: 1) планування законотворчої діяльності 

(фактично реалізується Міністерством юстиції України); 2) розробка 

законопроекту (реалізується Міністерством юстиції, іншими центральними 

органами виконавчої влади) та розгляд його в Кабінеті Міністрів України 

(експертиза здійснюється секретаріатом уряду та висновок із 

законопроектом розглядаються безпосередньо на засідання уряду); 

3) подача законопроекту до Верховної Ради України (складається з 

оформлення документального супроводження законопроекту, визначення 

відповідальної особи, яка представлятиме законопроект). 



 245 

Взагалі у світовій практиці уряди країн є головними 

«постачальниками» законопроектів, що обумовлюється тим, що уряд, як 

головний представник виконавчої влади в країні, більш за інші державні 

органи «стикається із проблемами та недоліками законодавства» та має 

найбільший арсенал для підготовки високоякісних, професійних 

законопроектів [275].  

З метою виявлення позитивного досвіду реалізації права законодавчої 

ініціативи урядами іноземних держав, доцільно дослідити норми 

законодавства, якими цей порядок регулюється.  

Так, в Російській Федерації законопроектна діяльність Уряду 

регулюється Федеральним Конституційним Законом «Про Уряд Російської 

Федерації», Регламентом Уряду Російської Федерації, Положенням про 

законопроектну діяльність Уряду Російської Федерації. При Уряді 

Російської Федерації створено та діє Комісія по законопроектній діяльності, 

основними завданнями якої є: удосконалення законопроектної діяльності 

Уряду; підвищення якості законопроектної роботи органів виконавчої 

влади, які реалізують функції з розробки державної політики та  

нормативно-правового регулювання даної сфери діяльності; формування 

позиції Уряду щодо законопроектів, законів, які розглядаються 

Парламентом; організація взаємодії Уряду з іншими суб’єктами 

законодавчої ініціативи в законотворчому процесі та забезпечення їх участі 

в плануванні та програмуванні законопроектної діяльності; сприяння 

суб’єктам Російської Федерації в законотворчій діяльності [287]. Зазначена 

комісія здійснює свою діяльність у формі засідань, а до її складу входять 

представники Уряду Російської Федерації, заступники керівників 

федеральних органів виконавчої влади, заступники генеральних директорів 

великих російських корпорацій («Росатом», «Ростехнології» та ін.), 

представники Президента Російської Федерації, директор Інституту 
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законодавства та порівняльного правознавства при Уряді Російської 

Федерації та представники великих громадських організацій [287].  

Реалізація законотворчої діяльності Уряду Російської Федерації 

починається з її планування. Так, проекти планів законопроектної 

діяльності Уряду складаються Міністерством юстиції на підставі 

пропозицій федеральних органів виконавчої влади з урахуванням планів 

(проектів планів) законопроектних робіт Президента та палат Федеральних 

Зборів [288]. Таким чином, вбачається, що планування законотворчої 

діяльності уряду узгоджується із планами законопроектної діяльності 

парламенту країни. На нашу думку, таким чином законодавець намагається 

упорядкувати загальну законотворчу діяльність в країні та уникати ситуацій 

навмисного блокування законопроектів і внесення альтернативних 

законопроектів з метою «перебити» наданий іншим суб’єктом законодавчої 

ініціативи законопроект з одного й того ж питання.  

У Румунії Уряд реалізує право законодавчої ініціативи через передачу 

законопроекту до однієї з палат парламенту [279]. Разом із тим у Румунії 

запроваджено Інститут законодавчого делегування, відповідно до якого 

Парламент може прийняти спеціальний закон, яким уповноважити Уряд на 

прийняття особистих нормативно-правових актів, які матимуть силу 

законів, ордонансів, щодо питань, які не врегульовані органічними 

законами. Закон Парламенту, який надає Урядові право видавати ордонанс, 

повинен встановити галузь та терміни, в межах яких він має бути виданий, і 

в певних випадках ордонанси повинні бути подані на затвердження до 

Парламенту Румунії в порядку законодавчої процедури [279]. У даній 

роботі відносно ордонансів нами вже зазначалося, що таким чином 

законодавець надає Уряду право первинного регулювання суспільних 

відносин, але в Румунії воно певним чином обмежено тим, що, по-перше, 

має бути закон Парламенту, який надасть право Урядові на прийняття 

ордонансу, по-друге, саме цей закон визначить галузь і терміни прийняття 
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Урядом нормативно-правового акта та, по-третє, ордонанс у певних 

випадках має проходити законодавчу процедуру. Таким чином, вбачається, 

що в Румунії Урядові простіше вийти до Парламенту із законопроектом, 

таким чином спростяться строки і процедура прийняття закону. 

В Німеччині порядок реалізації урядом права законодавчої ініціативи 

закріплено Основним Законом та Регламентом Федерального Уряду. 

Законопроектна діяльність Уряду Німеччини реалізується відповідно до 

програми діяльності Уряду, розробленої на «початку кожного періоду 

легіслатури» та містить виключно «найбільш суттєві політичні проекти 

уряду». Всі законопроекти, які подаються Федеральним Урядом в 

обов’язковому порядку повинні бути погоджені із зацікавленими 

міністерствами, та кожний законопроект має бути перевірений 

Міністерством юстиції на відповідність нормам діючого законодавства, 

єдності використання «мовних засобів і правил юридичної техніки» [275]. 

В Австрії, аналогічно з Німеччиною, законопроекти, які виносяться 

Урядом, мають проходити процедуру погодження в Міністерстві юстиції на 

відповідність праву, вимогам щодо оформлення законопроектів і 

експертизи, до проведення якої залучаються зацікавлені суб’єкти, в тому 

числі представники федеральних органів виконавчої влади, земель, 

громадських організацій. Однак висновки експертів не є обов’язковими для 

«компетентного федерального міністерства, яке може проігнорувати його у 

випадку своєї незгоди» [284, с. 128-134]. Таким чином, вбачається, що 

компетентне міністерство (міністерство, що розробило законопроект, який 

виносить Уряд в порядку реалізації права законодавчої ініціативи) може не 

враховувати висновки експертизи, проведення якої є необхідною 

передумовою подачі законопроекту. Наприклад, виникає питання щодо 

актуальності запровадження додаткової процедури проведення експертизи 

законопроекту, результати якої не застосовуються та не мають 

процесуальних наслідків. 
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У Республіці Казахстан законопроектна діяльність уряду регулюється 

регламентом роботи уряду та здійснюється відповідно до плану 

законопроектних робіт. Поточні та перспективні плани законопроектних 

робіт уряду формуються Міністерством юстиції з урахуванням доручень 

Президента, Програми діяльності уряду, державних програм, планів заходів 

з їх реалізації та рішень Прем’єр-міністра на підставі пропозицій державних 

органів та спеціально створеної Міжвідомчої комісії з питань 

законопроектної діяльності при Уряді Республіки Казахстан. При цьому 

саме Міністерство юстиції обґрунтовує доцільність розробки кожного 

запропонованого законопроекту, включеного до плану. Разом із тим 

позитивний висновок Міжвідомчої комісії з питань законопроектної 

діяльності при Уряді Республіки Казахстан є обов’язковою умовою 

включення законопроекту до плану [289]. Таким чином, вбачається, що від 

рішення Міжвідомчої комісії з питань законопроектної діяльності залежить 

чи буде законопроект включений до плану, на відміну від Австрії, де 

висновки правової експертизи законопроекту не впливають на наслідки 

його розробки та подальшого розгляду.  

Міжвідомча комісія з питань законопроектної діяльності при Уряді 

Республіки Казахстан є консультативно-дорадчим органом, основними 

завданнями якого є: аналіз законопроектної діяльності Уряду та 

уповноважених органів; розробка рекомендацій з розробки планів 

законопроектних робіт; внесення на розгляд Уряду пропозицій щодо 

пріоритетних напрямків законопроектної діяльності; розгляд 

законопроектів, ініційованих депутатами Парламенту та надання їм 

позитивної або негативної оцінки; вирішення питання щодо направлення 

законопроекту на наукову, правову або інший вид експертизи та ін. [290]. 

До складу Міжвідомчої комісії, відповідно до постанови Уряду входять 

Міністр юстиції – як голова комісії, заступник Міністра юстиції – як 

заступник голови комісії, члени комісії – депутати Парламенту, 



 249 

представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

Генеральної прокуратури, Національного банку, Експертного інституту 

європейського права, політичних партій, науковці, представники 

громадський організацій тощо [290]. Таким чином, вбачається, що комісія, 

від якої залежить, чи буде певний законопроект схвалений та поданий до 

Парламенту до подальшого розгляду, складається к більшості своїй з 

представників органів виконавчої влади Республіки Казахстан. 

Окрему увагу в Республіці Казахстан приділено законопроектам, які 

визначені як пріоритетні та потребують термінового розгляду. Так, 

Президент окремим посланням може визначити певний законопроект 

пріоритетним, а суб’єкт нормотворення – розробник законопроекту 

зобов’язаний внести його до Канцелярії Уряду протягом 20-ти днів, який, у 

свою чергу, протягом 10-ти днів має передати його на розгляд Парламенту 

[289]. Разом із тим передбачено також категорію законопроектів, які є 

терміновими. Такі законопроекти мають бути подані до Канцелярії Уряду 

не пізніше 10-ти днів з дня визначення його терміновим, і не пізніше 7-ми 

днів після погодження з Президентом законопроект передається до 

Парламенту на розгляд [289]. Указом Президента Республіки Казахстан 

передбачено, що виключне право визначення законопроекту пріоритетним 

або терміновим належить Президенту і такі законопроекти підлягають 

обов’язковому погодженню з ним [291]. Ми вважаємо, що визначення 

законопроектів пріоритетними та терміновими і встановлення конкретних 

строків їх підготовки та подачі до Парламенту є позитивним досвідом, 

запровадження якого прискорює процедуру реалізації Урядом права 

законодавчої ініціативи і відповідно прискорює законотворче врегулювання 

важливих суспільних відносин, які потребують термінового нормативного 

вирішення. 

У Республіці Білорусь Конституцією встановлено, що Президент або 

Уряд за його дорученням мають право внести пропозицію до Палати 
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представників та Ради Республіки щодо визначення необхідності розгляду  

законопроекту в терміновому порядку. Такий законопроект має бути 

розглянутий протягом 10 днів з дня внесення його на розгляд [36]. На нашу 

думку, встановлення конкретного строку для Парламенту, протягом якого 

він має розглянути терміновий законопроект, є позитивним досвідом, який 

має бути запроваджений в Україні, що сприятиме прискоренню процедури 

прийняття законів з актуальних питань, які потребують негайного 

врегулювання саме на законодавчому рівні. 

Враховуючи наведене вище, зрозуміло, що певний досвід зарубіжних 

держав з організації діяльності уряду щодо реалізації права законодавчої 

ініціативи, дійсно може бути запроваджений в Україні. Так, в Україні 

Міністерство юстиції України «розробляє за пропозиціями міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади план законопроектної роботи» 

[
1
], який в подальшому затверджується відповідним розпорядженням 

Кабінету Міністрів України, але не передбачено, що зазначений план 

погоджується з Парламентом країни (його планами законопроектної 

діяльності). Можливо, саме ця неузгодженість і є причиною взаємного 

блокування законопроектів урядом та депутатами. Але Регламентом 

Кабінету Міністрів України встановлено, що перспективний план 

законопроектної діяльності затверджується Кабінетом Міністрів лише 

«після схвалення Верховною Радою Програми діяльності Кабінету 

Міністрів» [71]. На нашу думку, доцільно запровадити узгодження плану 

законопроектної діяльності Кабінету Міністрів із Парламентом України з 

метою вдосконалення законотворчого процесу в країні та усунення 

«боротьби за першість подачі законопроекту» між Урядом та депутатами, 

усунення блокування подання законопроектів.  

                                                           

1
 Положення Про Міністерство юстиції України, затверджене Указом Президента України від 

06.04.2011 р. № 395/2, пп. 12 п. 4. 
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Другим важливим нововведенням, яке, на нашу думку, може бути 

запроваджено в Україні в процесі реалізації Кабінетом Міністрів права 

законодавчої ініціативи, є процедура узгодження законопроекту. Так,  

Міністерство юстиції України «здійснює правову експертизу проектів 

законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету 

Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної 

Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи» [292]. Але 

в Російській Федерації при Уряді створена та діє Комісія по 

законопроектній діяльності, при Уряді Республіки Казахстан функціонує 

Міжвідомча комісія з питань законопроектної діяльності, основними 

завданнями таких комісій в узагальненому розумінні є вдосконалення 

законопроектної діяльності органів виконавчої влади взагалі та уряду 

зокрема, підвищення якості законопроектів. У Кабінеті Міністрів України 

фахову та юридичну експертизу законопроекту, поданого до Уряду, 

здійснює Секретаріат, який його опрацьовує, «вносить поправки, пов’язані з 

приведенням у відповідність з правилами нормопроектувальної техніки, 

редагує його та у разі потреби узгоджує поправки з головним розробником» 

[72]. При здійсненні експертизи законопроекту Секретаріат Кабінету 

Міністрів перевіряє його на відповідність чинному законодавству України, 

міжнародним договорам, програмам Уряду та Президента, на узгодженість 

з актами Кабінету Міністрів, вивчає фінансово-економічний бік 

забезпечення законопроекту, повноту узгодження законопроекту із колом 

зацікавлених суб’єктів, досліджує ефективність способу нормативно-

правового регулювання конкретної проблеми, показники результативності 

реалізації та «аналізує регуляторний вплив проекту регуляторного акта, 

результати експертизи на відповідність проекту акта acquis communautaire» 

[72]. Секретаріат Уряду складає експертний висновок за результатами 

дослідження законопроекту, який є обов’язковим для розгляду на засіданні 

Кабінету Міністрів України при обговоренні законопроекту [72]. Але, на 
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нашу думку, Секретаріат Кабінету Міністрів підходить до проведення 

експертизи дещо з технічної точки зору та здійснює аналогічну роботу, як і 

Міністерство юстиції України, яке проводить правову експертизу проектів 

законів, які подаються на розгляд  Кабінету Міністрів. Слід зазначити, що 

завданнями правової        експертизи  нормативно-правового акта є: 

об'єктивне і повне дослідження поданого на розгляд експертів проекту 

відповідно до предмета    експертизи виходячи із загальносуспільних та 

загальнодержавних інтересів, засад побудови правової системи; 

розроблення у разі  необхідності пропозицій щодо внесення до проекту або  

інших  пов'язаних  з ним нормативно-правових  актів необхідних змін і 

доповнень; підготовка обгрунтованого експертного висновку з усебічною 

оцінкою проекту нормативно-правового акта [293]. 

Враховуючи досить низькі показники діяльності Кабінету Міністрів 

України щодо реалізації права законодавчої ініціативи, доцільно було б 

запровадити при Кабінеті Міністрів України спеціальну комісію, до роботи 

в якій залучати спеціалістів різних галузей: фахівців-практиків (окремо 

залучати до дослідження законопроектів спеціалістів-практиків певної 

галузі в залежності від виду законопроекту: законопроекти економічного 

напрямку – практикуючих економістів; законопроекти щодо освіти та науки 

– педагогів різних рівнів; соціальної сфери – працівників органів 

соціального захисту тощо), науковців-теоретиків (представників інституту 

законодавства Верховної Ради України та Національної академії правових 

наук України), представників громадських організацій тощо. Звісно, 

Міністерство юстиції України та Секретаріат Кабінету Міністрів 

здійснюють правову експертизу законопроектів, які подаються Кабінетом 

Міністрів України в порядку реалізації права законодавчої ініціативи, але 

відповідність законопроекту нормам чинного законодавства не завжди 

гарантує досконале регулювання суспільних відносин, які потребують 

нормативного закріплення, всебічне їх охоплення та вирішення нагальних 
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існуючих «життєвих» проблем, з якими в повсякденному житті стикаються 

громадяни України та практики, які саме реалізують норми чинного 

законодавства. Розробником законопроектів організовується також і 

обговорення їх із громадськістю, але саме одночасне колективне 

обговорення законопроекту фахівцями (теоретиками та практиками), 

представниками громадськості за участю представника розробника 

(суб’єкта нормотворення, який розробив та запропонував даний 

законопроект) дозволить виявити недосконалості законопроекту. 

Запровадження даної форми погодження законопроекту на рівні вищого 

органу виконавчої влади має сприяти усуненню такого недоліку 

законодавства, як велика кількість законів про внесення змін та доповнень, і 

максимально наблизити законодавство до реального повсякденного життя. 

Значна кількість нормативно-правових актів про внесення змін та 

доповнень до чинного законодавства є, на нашу думку, ознакою низького 

рівня підготовки проектів нормативно-правових актів взагалі та 

законопроектів зокрема, а досить часта відокремленість законодавства від 

існуючих проблем громадян, свідчить про необізнаність нормотворчих 

органів про їх існування та нагальну проблему в практичному регулюванні. 

Другою формою реалізації нормотворчої діяльності Кабінету 

Міністрів України прийнято вважати діяльність щодо розробки проектів 

актів Президента України. Тобто Кабінет Міністрів України бере участь у 

реалізації Президентом його права законодавчої ініціативи. Регламентом 

Кабінету Міністрів України встановлено, що підготовка та подання 

Президентові України Кабінетом Міністрів законопроектів здійснюються 

відповідно Регламенту і з урахуванням вимог, передбачених Положенням 

про порядок роботи з законопроектами та іншими документами, що 

вносяться Президентом України на розгляд Верховної Ради України, 

відповідно до якого на розгляд Верховної  Ради  України  можуть бути 

подані законопроекти, опрацьовані в Секретаріаті Кабінету Міністрів 



 254 

України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади [294]. 

Процес реалізації права законодавчої ініціативи через підготовку 

законопроектів, які подаються Президентові України, відрізняється від 

аналогічного процесу, коли законопроект подається Верховній Раді 

безпосередньо лише останньою стадією – органом, якому передається 

готовий законопроект. 

Але чи можна повною мірою вважати діяльність Кабінету Міністрів зі 

створення законопроектів як при безпосередньому поданню їх до Верховної 

Ради України, так і при підготовці їх і поданню Президентові України 

реалізацією нормотворчої діяльності Кабінету Міністрів України? 

Результатом цієї діяльності Кабінету Міністрів є законопроект, а не 

кінцевий нормативно-правовий акт, підписаний Кабінетом Міністрів. У 

даному випадку при реалізації Кабінетом Міністрів України права 

законодавчої ініціативи кінцевим нормативно-правовим актом є закон 

України, який приймається Верховною Радою та в результаті саме 

Верховна Рада є органом, який створює закони. Таким чином, можливо, 

доцільніше зазначати, що реалізація права законодавчої ініціативи (і у 

формі безпосередньої передачі законопроекту до Верховної Ради, і у формі 

підготовки законопроектів Президентові України) є спеціальною 

процедурою прийняття участі в законотворчій діяльності, а не окремою 

формою реалізації нормотворчої діяльності. Формою реалізації 

нормотворчої діяльності Кабінету Міністрів у так званому «чистому 

вигляді» є діяльність зі створення особистих нормативно-правових актів: 

постанов та розпоряджень. Разом із тим, не можна діяльність Кабінету 

Міністрів України із створення законопроектів взагалі відокремлювати від 

нормотворчої діяльності Уряду. Таким чином, ми вважаємо, що доцільно 

розподілити нормотворчу діяльність Кабінету Міністрів на дві основні 

частини: перша – основна нормотворча діяльність, яка полягає у створенні 

особистих нормативно-правових актів (постанов, розпоряджень), і друга – 
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участь у законотворчій діяльності Верховної Ради та Президента України. 

Прийняття нормативно-правових актів Кабінетом Міністрів України 

«є основною формою реалізації» його компетенції [260, с.280]. Тобто, саме 

шляхом реалізації нормотворчої діяльності Кабінет Міністрів України 

здійснює свої функції. О.О. Томкіна, яка окремо досліджувала процедуру 

видання Кабінетом Міністрів України особистих нормативно-правових 

актів, дійшла висновку, що всі «урядові акти проходять однакові стадії їх 

видання», кожна з яких містить певні етапи. Так, перша стадія,  розробка та 

подання проекту до Кабінету Міністрів України, містить наступні етапи: 1) 

встановлення необхідності прийняття акта; 2) розроблення проекту 

нормативно-правового акта; 3) узгодження проекту; 4) проведення його 

правової експертизи; 5) подання проекту нормативно-правового акта до 

Кабінету Міністрів; друга стадія – «підготовка проекту акта в Секретаріаті 

Кабінету Міністрів України» (складається з етапів «реєстрації, аналізу і 

фахової експертизи проекту, юридичної експертизи та редагування, 

візування та організаційного  забезпечення проведення засідання урядового 

комітету»); третя стадія полягає в розгляді проектів нормативно-правових 

актів в урядовому комітеті (складається з етапів «безпосереднього розгляду 

проекту акта» та прийняття рішення щодо нього); четверта стадія – 

«прийняття акта на засіданні Кабінету Міністрів України» (містить етапи 

представлення проекту нормативно-правового акта, обговорення, 

голосування та прийняття рішення стосовно поданого проекту); п’ята стадія 

– стадія введення в дію нормативно-правового акта (складається з 

наступних етапів: оформлення нормативно-правового акта згідно із 

вимогами щодо форми і змісту; візування нормативно-правового акта; 

підписання його Прем’єр-міністром; надання нормативно-правовому акту 

реквізитів; набрання чинності актом) [295]. 

На думку О.О. Томкіної, нормотворча діяльність Кабінету Міністрів 

України починається з визначення необхідності прийняття певного акта, але 
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відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів, який на сьогодні є основним 

нормативно-правовим документом, яким врегульовано порядок створення 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, «проекти актів 

Кабінету Міністрів готуються на основі та на виконання Конституції і 

законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету 

Міністрів, доручень Прем’єр-міністра, а також за ініціативою членів 

Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади, державних 

колегіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій» [72]. 

Таким чином, видання підзаконного нормативно-правового акта Кабінету 

Міністрів України може бути на підставі «завдання» Конституції, законів, 

актів і доручень Президента тощо (тобто створюватися на виконання норм 

певних нормативно-правових актів, доручень тощо) або на підставі 

ініціативи членів Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, 

інших органів, встановлених законодавством (тобто це будуть нормативно-

правові акти, ініційовані  суб’єктом нормотворення та, нашу думку, саме ці 

акти і є актами первинного регулювання). Враховуючи вищенаведене, 

вважаємо, що етап встановлення необхідності прийняття нормативно-

правового акта – обґрунтування актуальності його прийняття – буде 

притаманний лише для ініційованих нормативно-правових актів, через те 

що прийняття актів Кабінету Міністрів на підставі й на виконання законів, 

доручень тощо обґрунтовано саме цими вищестоящими актами, 

дорученнями. Так, етап встановлення необхідності прийняття нормативно-

правового акта Кабінету Міністрів в нормотворчому процесі Кабінету 

Міністрів України є не обов’язковим етапом, а лише притаманним 

ініційованим нормативно-правовим актам, які виконують функцію 

первинного регулювання суспільних відносин. 

Етап розробки проекту нормативно-правового акта Кабінету 

Міністрів України є обов’язковим етапом нормотворчого процесу Уряду, 
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який врегульовано окремим нормативно-правовим актом – Правилами 

підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими 

відповідною постановою Уряду. Зазначеними Правилами визначаються 

загальні вимоги до підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України 

взагалі та нормативно-правових актів – постанов зокрема, їх форми, 

структури тощо [133]. 

Регламентом Кабінету Міністрів України передбачено, що 

«розробниками проектів актів Кабінету Міністрів є міністерства, інші 

центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські держадміністрації відповідно до своєї компетенції» 

[72]. Із зазначеного вбачається, що Кабінет Міністрів, як вищий орган 

виконавчої влади в Україні, не розробляє проекти особистих нормативно-

правових актів, а лише розглядає та приймає проекти нормативно-правових 

актів, розроблених центральними органами виконавчої влади. Таким чином, 

у нормотворчій діяльності Кабінету Міністрів не може бути етапу 

створення проекту нормативно-правового акта. Це етап процесу створення 

постанови, але фактично реалізується він не Кабінетом Міністрів 

безпосередньо, а центральним органом виконавчої влади, який таким чином 

бере безпосередню участь у процесі створення нормативно-правового акта 

Кабінету Міністрів – постанови. Враховуючи наведене вище, можна 

вважати, що центральні органи виконавчої влади є залученими суб’єктами 

до нормотворчої діяльності Кабінету Міністрів. 

Готовий проект постанови Кабінету Міністрів України проходить 

необхідні погодження, правову експертизу в Міністерстві юстиції та 

подається Кабінету Міністрів із супровідним листом та пакетом необхідних 

додатків для подальшого опрацювання в Секретаріаті Кабінету Міністрів та 

за умови позитивного висновку Секретаріату питання розгляду проекту 

нормативно-правового акта «включається до порядку денного чергового 
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засідання Кабінету Міністрів» [72]. О.О. Томкіна, досліджуючи порядок 

розробки нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у 2005 

році, зазначала, що проекти нормативно-правових актів проходили 

процедуру розгляду в урядовому комітеті. Але на сьогодні Регламентом 

Кабінету Міністрів не передбачено процедури опрацювання проектів 

нормативно-правових актів в урядових комітетах. Разом із тим чинною 

постановою Кабінету Міністрів України затверджено перелік урядових 

комітетів та їх персональний склад [296]. Але чинним законодавством 

взагалі та Регламентом Кабінету Міністрів України зокрема не передбачено 

порядку їх створення, функціонування та не визначено їх повноважень 

стосовно розгляду проектів нормативно-правових актів Уряду. Ми 

вважаємо, що розгляд проектів нормативно-правових актів профільним 

урядовим комітетом мав свої переваги та виконував функції попереднього 

професійного аналізу проекту нормативно-правового акта. Звісно, до складу 

урядових комітетів входять керівники міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, які, враховуючи специфіку посад (є більш 

політичними ніж професійними), не завжди володіють дрібними 

виробничими, фаховими особливостями подальшої реалізації нормативно-

правового акта, який приймається. Враховуючи наведене вище та нашу 

пропозицію щодо запровадження спеціальної комісії при Уряді України, 

можливо, доцільно було б відновити роботу урядових комітетів та надати їм 

повноваження саме з остаточної фахової спеціалізованої експертизи 

проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, але 

залучати до їх засідань спеціалістів, вчених, практиків за напрямками 

залежно від проекту, що розглядається. Зазначена процедура, на нашу 

думку, може, й ускладнить і збільшить тривалість розробки проекту 

нормативно-правового акта, але має сприяти вдосконаленню його якості, 

усуненню необхідності внесення численних змін та доповнень 

(необхідність в яких виникає на початку реалізації нормативно-правового 
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акта, коли на практиці виявляються всі його недоліки, недоробки тощо).  

Так, після розгляду проекту нормативно-правового акта на засіданні 

Кабінету Міністрів, за відсутності зауважень, нормативно-правовий акт 

приймається голосуванням. У подальшому здійснюються заходи щодо його 

підписання, оформлення та введення в дію. 

Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що «в чистому 

вигляді» нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України складається з 

надання завдання центральному або іншому органу виконавчої влади щодо 

розробки проекту нормативно-правового акта, опрацювання Секретаріатом 

Кабінету Міністрів України поданого проекту нормативно-правового акта, 

прийняття щодо нього рішення та здійснення заходів щодо введення його в 

дію. Але якщо ставити питання про процес, який проходить нормативно-

правовий акт Кабінету Міністрів України, то на сьогодні він складається з 

наступних стадій: визначення необхідності прийняття нормативно-

правового акта (на виконання вищестоящих нормативно-правових актів, 

ініціативні; реалізується Кабінетом Міністрів України, іншими органами 

виконавчої влади); розробка проекту нормативно-правового акта 

(реалізується розробником – органами виконавчої влади); погодження та 

правова експертиза (погодження проекту нормативно-правого акта 

здійснюється розробником із зацікавленим органами; процедура правової 

експертизи – Міністерством юстиції України); опрацювання проекту 

нормативно-правового акта Секретаріатом Кабінету Міністрів України та 

прийняття рішення щодо нього на засіданні (реалізується безпосередньо 

Кабінетом Міністрів України); введення в дію нормативно-правового акта 

Кабінету Міністрів (реєстрація, присвоєння реквізитів тощо реалізується 

безпосередньо Кабінетом Міністрів України).  

Таким чином, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України є 

результатом колективної роботи органів виконавчої влади взагалі та мають 

якісно регулювати всі процеси життєдіяльності країни.  
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3.2 Нормотворча діяльність центральних  

органів виконавчої влади 

 

Особливе значення нормотворчої діяльності центральних органів 

виконавчої влади обумовлено тим, що саме через створення нормативно-

правових актів регулюються суспільні, життєво важливі відносини, 

конкретизуються та деталізуються норми вищестоящого законодавства. 

Розкрити підняте в даному підпункті питання можливо лише після 

попереднього ознайомлення із системою центральних органів виконавчої 

влади в Україні. Так, до системи центральних органів виконавчої влади 

сьогодні, відповідно до Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», відносяться: 

міністерства, державні служби, агентства, інспекції, комітети, фонди [297]. 

Всі вони відповідно до законодавства видають акти нормативно-правового 

характеру – накази. 

Разом із тим, як нами вже зазначалося, центральні органи виконавчої 

влади беруть безпосередню участь у нормотворчій діяльності Кабінету 

Міністрів України, як розробники проектів постанов. Але, на нашу думку, в 

даному випадку вони виступають, як суб’єкти нормотворчої ініціативи, а не 

суб’єкти нормотворення, через те що результатом є постанова, прийнята 

Кабінетом Міністрів України, який і вважається суб’єктом нормотворення 

даного виду нормативно-правового акта. Аналогічно процесу створення 

законів, Кабінет Міністрів України, як суб’єкт законодавчої ініціативи, 

подає (знов-таки розроблений центральним органом виконавчої влади) 

законопроект до Верховної Ради, тобто норми створюються органами 

виконавчої влади, а результатом є закон, прийнятий Верховною Радою. Але 

основною формою реалізації нормотворчої діяльності центральних органів 

виконавчої влади в Україні є прийняття наказів. Таким чином, можна дійти 
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висновку, що діяльність центральних органів виконавчої влади із створення 

норм права може бути розділена на дві групи: основна (діяльність із 

створення особистих нормативно-правових актів – нормотворча діяльність) 

та додаткова (участь у реалізації нормотворчої діяльності Уряду – розробка 

проектів постанов). 

Сьогодні, за відсутності єдиного нормативно-правового акта, яким 

має бути врегульовано порядок нормотворчої діяльності державних органів 

у країні взагалі та органів виконавчої влади зокрема, нормотворча 

діяльність центральних органів виконавчої влади регулюється, по-перше, 

Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» [209]; по-

друге, Типовими положеннями про Міністерство України, центральні 

органи виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена 

Кабінету Міністрів України, затвердженими Указом Президента України 

[212], по-третє, як нами вже зазначалося, існують нормативно-правові акти 

органів виконавчої влади, створення яких потребує вчинення певних 

додаткових дій. Так, це нормативно-правові акти, які є регуляторними й 

мають проходити додаткові етапи в процесі створення, що закріплено 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» [146], та нормативно-правові акти, що мають 

міжвідомчий характер і зачіпають права, свободи та законні інтереси 

громадян, які повинні бути зареєстровані органами юстиції, що передбачено 

Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України [104], та Порядком подання нормативно-

правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та 

проведення їх державної реєстрації [172]. Крім того, питання організації 

нормотворчої діяльності в системі органів виконавчої влади певного 

напрямку регулюються окремо спеціальними відомчими нормативно-
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правовими актами. Наприклад, нормотворча діяльність Міністерства 

внутрішніх справ України додатково деталізована з урахуванням специфіки 

його діяльності Інструкцією з організації нормотворчої діяльності в 

Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженою відповідним 

наказом. Зокрема, в цьому наказі визначено, що нормотворча діяльність у 

МВС – це напрямок діяльності структурних підрозділів апарату МВС, що 

здійснюється за встановленою законодавством процедурою з метою 

підготовки та прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на 

регулювання службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ. 

При цьому структурні підрозділи МВС здійснюють систематизований облік 

відомчих нормативних актів, що регулюють напрями діяльності підрозділу, 

їх перегляд і приведення у відповідність до єдиного електронного реєстру 

нормативних актів МВС, узагальнюють практику застосування і виконання 

нормативних актів та відповідно здійснюють їх удосконалення з метою 

підвищення ефективності правового регулювання напрямів діяльності 

органів внутрішніх справ. З цього питання наказом керівника створюються 

відповідні постійно діючі комісії (п. 1.11) [173].  

Таким чином, аналіз вищезазначених нормативно-правових актів 

дозволив дійти висновку, що у більшості своїй ними встановлено право 

міністерств і центральних органів виконавчої влади на видання наказів, але 

не внормовано процесуальний порядок їх створення, тобто не врегульовано 

послідовність дій, осіб, які мають ці дії вчиняти, тощо. Порядок розробки 

нормативно-правових актів органами виконавчої влади врегульовано 

Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, але 

зазначений порядок «визначає процедуру підготовки та подання до 

Міністерства юстиції України нормативно-правових актів міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти 

яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації» [172]. 
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Тобто унормовано лише порядок підготовки нормативно-правових актів 

міністерств та центральних органів виконавчої влади, які підлягають 

державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. Законодавством 

встановлено, що державній реєстрації в Міністерстві юстиції України 

підлягають нормативно-правові акти органів виконавчої влади, які 

зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають 

міжвідомчий характер. Але не всі нормативно-правові акти, які видаються 

міністерствами, центральними органами виконавчої влади, є такими, що 

потребують державної реєстрації. Отже, порядок створення нормативно-

правових актів в Україні взагалі не врегульовано. Що ще раз свідчить про 

необхідність підтримати численні пропозиції сучасних науковців щодо 

прийняття Закону України, яким має бути врегульовано нормотворчу 

діяльність у країні взагалі та органів виконавчої влади зокрема.  

Так, загальновідомо, що міністерства та центральні органи виконавчої 

влади в Україні в межах своїх повноважень та на виконання вищестоящих 

нормативно-правових актів видають особисті нормативно-правові акти – 

накази.  

Відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади» основним завданням міністерств є «забезпечення нормативно-

правового регулювання» [209], яке і реалізується шляхом здійснення 

нормотворчої діяльності – виданням нормативно-правових актів – наказів. 

Центральні органи виконавчої влади відповідно до зазначеного Закону 

видають накази організаційно-розпорядчого характеру [209]. Таким чином, 

накази організаційно-розпорядчого характеру – це вид наказів, які 

видаються центральними органами виконавчої влади. Сучасним 

законодавством не  визначено поняття та змісту наказу організаційно-

розпорядчого характеру. Отже, виникає питання: чи є такий наказ 

нормативно-правовим актом? За аналогією із Законом України «Про 

Кабінет Міністрів України», яким встановлено, що уряд видає акти двох 
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видів: постанови та розпорядження; постанови Кабінету Міністрів є актами 

нормативного характеру, а розпорядження – актами Кабінету Міністрів 

організаційно-розпорядчого характеру, – акти нормативно-правового та 

організаційно-розпорядчого характеру не є ідентичними. Порядком подання 

нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України та проведення їх державної реєстрації визначено, що 

«наказ, розпорядження, постанова, рішення … – акт організаційно-

розпорядчого характеру чи нормативно-правового змісту, що видається 

суб’єктом нормотворення у процесі здійснення ним виконавчо-розпорядчої 

діяльності з метою виконання покладених на нього завдань та здійснення 

функцій відповідно до наданої компетенції з основної діяльності …» [172]. 

Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах 

виконавчої влади встановлено, що накази (розпорядження) в центральних 

органах виконавчої влади «видаються як рішення організаційно-

розпорядчого чи нормативно-правового характеру» [298].  

Враховуючи наведене вище, вбачається, що акти організаційно-

розпорядчого характеру не є нормативно-правовими актами. Але, таким 

чином, має місце невідповідність норм законодавства між собою. Тобто, як 

нами вже зазначалось, центральні органи виконавчої влади, на відміну від 

міністерств, які можуть видавати накази взагалі (законодавством не 

обмежено види наказів міністерства), мають право видавати лише накази 

організаційно-розпорядчого характеру, які, як було з’ясовано, не мають 

нормативного характеру. Але така норма не збігається з нормами, 

встановленими законодавством щодо реєстрації нормативно-правових 

актів, яким передбачено, що державній реєстрації в Міністерстві юстиції 

підлягають нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, 

які мають міжвідомчий характер або зачіпають права, свободи та законні 

інтереси громадян; суперечить нормам постанови Кабінету Міністрів 
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України щодо затвердження Типової інструкції з діловодства в центральних 

органах виконавчої влади, якою також передбачено право центральних 

органів виконавчої влади видавати накази організаційно-розпорядчого та 

нормативно-правового характеру.  

Разом із тим проектом Закону України «Про нормативно-правові 

акти» взагалі не застосовується поняття наказу організаційно-розпорядчого 

характеру, а нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої 

влади зазначаються накази, розпорядження, рішення [174]. 

Отже, сьогодні суб’єктами нормотворення – створення саме 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади  є лише Кабінет 

Міністрів України (на рівні вищого органу виконавчої влади) та 

міністерства (на рівні центральних органів виконавчої влади), а центральні 

органи виконавчої влади взагалі не мають права приймати акти 

нормативно-правового характеру, виходячи з норм Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» та Типового положення про 

центральний орган виконавчої влади, затвердженого Указом Президента 

України.  

Можливо, законодавець таким чином намагається усунути центральні 

органи виконавчої влади від процесу нормотворення та зменшити кількість 

підзаконних нормативно-правових актів? Але таке штучне обмеження 

центральних органів виконавчої влади в реалізації нормотворчої діяльності 

може привести до залишення певних груп суспільних відносин без 

нормативного регулювання та відповідно до порушення прав та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб. Враховуючи це, з метою узгодження 

норм чинного законодавства між собою, доцільно передбачити, що 

центральні органи виконавчої влади видають накази (організаційно-

розпорядчого та нормативно-правового характеру) або взагалі зазначити, 

що вони мають право видавати накази та нормативно не обмежувати їх 
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види, як це пропонується унормувати проектом Закону України «Про 

нормативно-правові акти».  

Вище було встановлено, що нормотворчий процес взагалі складається 

з певних етапів і стадій, першим з яких є підготовчий і складається з 

організаційної, інформативно-розробної та документальної стадій. На нашу 

думку, однією з важливих начальних дій у нормотворчому процесі органів 

виконавчої влади є визначення суб’єкта, відповідального за створення 

проекту нормативно-правового акта – розробника проекту. Зазначене 

питання вирішується органом нормотворення. Інструкцією з організації 

нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України, якою 

деталізовано нормотворчий процес структурних підрозділів центрального 

апарату Міністерства внутрішніх справ України, передбачено, що 

«суб’єктами нормотворення у МВС відповідно до вимог відомчих 

нормативних актів та Інструкції є структурні підрозділи МВС» та проект 

нормативного акта розробляється структурним підрозділом МВС, до 

«компетенції якого належить організація і здійснення певного виду 

службової діяльності, методичне керівництво цією діяльністю» [173].  

Проектом Закону «Про нормативно-правові акти» пропонується 

передбачити, що під час підготовки проекту нормативно-правового акта 

ухвалюється «рішення про розроблення проекту» і суб’єктами розроблення 

проекту визначаються: суб’єкти нормотворення, їх структурні підрозділи, 

тимчасові комісії, робочі групи, які створюються суб’єктом нормотворення 

спеціально для розробки відповідного проекту, фізичні та юридичні особи – 

з власної ініціативи або за дорученням чи замовленням суб’єкта 

нормотворення [174]. Але проектом Закону України «Про нормативно-

правові акти» не визначено, яким чином має бути оформлено рішення 

суб’єкта нормотворення щодо розроблення проекту нормативно-правового 

акта, його форма та зміст, а саме: матиме це рішення форму наказу або 

іншого документа,  чи входить до цього рішення визначення конкретного 
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розробника проекту, строки його розробки, організаційні питання (у разі 

потреби фінансування, технічне забезпечення діяльності розробників 

проекту нормативно-правового акта). На нашу думку, з метою 

оперативності нормотворчого процесу, недопущення його затягування, 

доцільно передбачити певні строки розробки проекту нормативно-

правового акта (наприклад, термін розробки проекту нормативно-правового 

акта, який розробляється на виконання законів, постанов Кабінету Міністру, 

доручень Президента, Прем’єр-міністра, встановити місяць, за умови 

необхідності доробки та аналізу додаткової інформації, залучення 

непідлеглих фізичних та юридичних осіб до створення проекту, розробки 

проекту регуляторного акта, здійснення заходів щодо публічного 

обговорення строк розробки проекту може бути продовжено на один 

місяць; у разі виникнення необхідності продовження строку розробки 

проекту нормативно-правового акта він може бути продовжений за 

рішенням керівника суб’єкта нормотворення, але не довше ніж до чотирьох 

місяців). При цьому слід зазначити, що нормативно-правовий акт на будь-

якій стадії може бути повернутий на доопрацювання та законодавець має 

встановити, що строк доопрацювання (після непогодження зацікавленим 

органом, після повернення на доопрацювання тощо) може бути не довше 15 

днів, за винятком окремих випадків, коли доопрацювання потребує 

суттєвого перегляду змісту проекту нормативно-правового акта або 

доопрацювання після повернення Міністерством юстиції України без 

державної реєстрації, такий строк доопрацювання може бути продовжений 

за рішенням керівника суб’єкта нормотворення, але не довше ніж до місяця. 

Особливої уваги на стадії розробки нормативно-правового акта 

заслуговує порядок створення нормативно-правових актів, які є 

регуляторними. Нами було визначено стадію щодо здійснення заходів в 

процесі розробки проекту нормативно-правового акта, який є регуляторним, 

додатковою стадією. Законом України «Про засади державної регуляторної 
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політики у сфері господарської діяльності» встановлено, що центральні 

органи виконавчої влади є органом, уповноваженим на прийняття 

регуляторних нормативно-правових актів [146]. Тобто, знов звертаючись до 

питання повноважень центральних органів виконавчої влади видавати 

нормативно-правові акти, зазначимо, що законодавством про регуляторну 

політику визнається право центральних органів виконавчої влади видавати 

нормативно-правові акти регуляторного характеру. Нормотворча діяльність 

органів виконавчої влади взагалі та центральних органів виконавчої влади 

зокрема зі створення регуляторних нормативно-правових актів окремо 

врегульована законодавством та потребує вчинення додаткових дій і 

залучення додаткових фізичних та юридичних осіб до процесу їх створення.  

Так, визначимо дії, які необхідно здійснювати нормо творцю, 

центральному органу виконавчої влади, в процесі реалізації нормотворчої 

діяльності із створення регуляторних нормативно-правових актів. По-

перше, при наявності готового проекту регуляторного нормативно-

правового акта розробник регуляторного акта готує аналіз регуляторного 

впливу [146] з урахуванням методики  проведення аналізу впливу 

регуляторного акта [229] (при цьому для регуляторного органу – 

Національного банку України розроблено окрему методику регуляторного 

впливу); по-друге, громадськість має бути попередньо повідомлено 

розробником про оприлюднення проекту регуляторного нормативно-

правового акта з метою одержання пропозицій та зауважень від будь-яких 

фізичних та юридичних осіб «шляхом опублікування в друкованих засобах 

масової інформації розробника цього проекту, а у разі їх відсутності – у 

друкованих засобах масової інформації, визначених розробником цього 

проекту, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці розробника 

проекту регуляторного акта в мережі Інтернет» [146]; по-третє, не пізніше 

ніж через п’ять робочих днів «з дня оприлюднення повідомлення про 

оприлюднення цього проекту регуляторного акта» текст проекту 



 269 

регуляторного нормативно-правового акта разом із аналізом регуляторного 

впливу оприлюднюється способом, аналогічним із способом оприлюднення 

повідомлення, тобто шляхом опублікування в друкованих засобах масової 

інформації  розробника проекту або в інших друкованих засобах масової 

інформації, визначених розробником, та/або «шляхом розміщення на 

офіційній сторінці розробника проекту регуляторного акта в мережі 

Інтернет» [146]. Строк, протягом якого  від громадськості приймаються 

пропозиції та зауваження щодо оприлюдненого проекту регуляторного 

нормативно-правового акта, встановлюється розробником проекту, але він 

має бути не менш одного та не більш трьох місяців [146].  

Окремо, на стадії розробки регуляторного нормативно-правового 

акта, слід приділити увагу необхідності проведення базового відстеження 

результативності регуляторного акта, яке має здійснюватися «до дня 

набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності 

більшістю його положень». Але, на нашу думку, суттєвих зауважень 

викликає наступна норма Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності»: «Якщо для 

визначення значень показників результативності регуляторного акта 

використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження 

результативності може бути здійснене після набрання чинності цим 

регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але 

не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження 

результативності цього акта», тобто не пізніш ніж через рік [146]. Базове 

відстеження результативності регуляторного нормативно-правового акта 

передбачає прогнозування органом нормотворення результатів, які 

передбачається досягти шляхом застосування виду правового регулювання 

групи суспільних відносин, запропонованого саме зазначеним 

регуляторним актом. Звісно, воно має відбуватися до набрання чинності 

нормативно-правовим актом, тому що після набрання ним чинності 
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актуальність такого відстеження зникає, через те що зазначений 

нормативно-правовий акт вже фактично регулює суспільні відносини, та 

прогнозувати результати його дії недоцільно, бо вони вже фактично 

існують.  

До речі, відстеження результативності регуляторного акта 

здійснюється розробником проекту, а строк їх виконання не може 

перевищувати сорока п’яти робочих днів [146]. 

Огляд норм чинного законодавства щодо процедури підготовки 

регуляторного нормативно-правового акта дозволив встановити, що базове 

відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання 

ним чинності [146], а в процесі проведення аналізу регуляторного впливу 

«визначаються показники результативності акта; … заходи, за допомогою 

яких буде здійснюватися відстеження результативності акта» [229], «при 

визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акта, зазначаються строки проведення 

базового та повторного відстеження результативності акта; вид даних…» 

тощо [229]. Але виникає питання: які дії мають бути здійснені 

першочергово: аналіз регуляторного впливу чи базове відстеження 

результативності регуляторного акта; на підставі яких даних здійснюється 

аналіз регуляторного впливу?  

Ми вважаємо, що законодавець має конкретизувати, що базове 

відстеження результативності регуляторного нормативно-правового акта 

однозначно передує набранню чинності актом, результати заходів, які 

здійснюються в його процесі, покладаються в основу аналізу регуляторного 

впливу, а рішення про їх здійснення має приймати нормотворець одночасно 

з рішенням про розробку проекту регуляторного нормативно-правового 

акта із встановленням конкретних термінів здійснення цих заходів. 

Враховуючи, що відповідно до законодавства відстеження результативності 

регуляторного акта триває певний час (який також входить до загального 
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часу, протягом якого нормотворчій орган «створює» регуляторний 

нормативно-правовий акт), з метою оптимального застосування 

нормотворчого часу, доцільно зазначити, що базове відстеження 

(здійснення заходів щодо нього) має починатися одночасно із процесом 

розробки проекту регуляторного нормативно-правового акта. Зазначена 

норма дозволить корегувати норми акта в процесі їх створення в залежності 

від результатів відстеження. Таким чином, процес створення проекту 

регуляторного нормативно-правового акта має збігатись у часі з процесом 

створення тексту проекту регуляторного нормативно-правового акта.  

Отже, нормотворець одночасно матиме готовий проект регуляторного 

акта та результати базового відстеження його результативності, що 

дозволить в повному обсязі проаналізувати матеріали та скласти 

повноцінний, ємнісний та достовірний аналіз регуляторного впливу, який в 

подальшому буде оприлюднений разом із проектом регуляторного 

нормативно-правового акта. Враховуючи наведене вище, можна вважати 

додаткову стадія на підготовчому етапі нормотворчого процесу щодо 

підготовки регуляторних нормативно-правових актів наскрізною, через те 

що нормотворець має здійснювати заходи, передбачені законодавством про 

регуляторну політику, з моменту прийняття рішення про розробку 

конкретного проекту нормативно-правового акта, за умови, що він є 

регуляторним. 

Важливо, що Законом України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» окрему увагу приділено 

процедурі розробки регуляторних нормативно-правових актів саме органів 

виконавчої влади. Так, передбачено, що «проекти регуляторних актів, які 

розробляються центральними органами виконавчої влади, … підлягають 

погодженню із уповноваженим органом», для якого до уповноваженого 

органу подаються: проект регуляторного акта; аналіз регуляторного впливу 

цього акта; копію оприлюдненого повідомлення про оприлюднення 
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проекту. Таке погодження триває не довше місяця, та після погодження 

регуляторного нормативно-правового акта він може бути підписаний 

керівником органу виконавчої влади [146].  

Таким чином, можна зробити висновок, що додаткова (наскрізна) 

стадія підготовчого етапу нормотворчого процесу органів виконавчої влади 

із розробки регуляторного нормативно-правового акта, при наявності 

готового проекту, складається з наступних дій:  

1) здійснення заходів із базового відстеження результативності 

регуляторного нормативно-правового акта;  

2) підготовка аналізу регуляторного впливу;  

3) опублікування повідомлення про подальше оприлюднення проекту 

регуляторного нормативно-правового акта;  

4) оприлюднення проекту регуляторного нормативно-правового акта 

центрального органу виконавчої влади разом із аналізом регуляторного 

впливу;  

5) погодження проекту регуляторного нормативно-правового акта 

центрального органу виконавчої влади уповноваженим органом. 

Окремої уваги, на нашу думку, заслуговує питання строків при 

реалізації нормотворчої діяльності саме в процесі створення регуляторних 

нормативно-правових актів. Отже, станом на сьогодні законодавством про 

регуляторну політику встановлено наступні строки: по-перше, базове 

відстеження, яке починається одночасно з розробкою проекту нормативно-

правового акта та триває не довше сорока п’яти днів; по-друге, протягом 

п’яти днів після оприлюднення повідомлення про опублікування проекту 

регуляторного акта триває оприлюднення проекту нормативно-правового 

для отримання пропозицій та зауважень від громадськості, яке може 

тривати за рішенням органу нормотворення від одного до трьох місяців; по-

третє – погодження проекту регуляторного нормативно-правового акта 
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центрального органу виконавчої влади уповноваженим органом триває 

один місяць.  

Таким чином, загальний строк підготовки регуляторного нормативно-

правого акта органу виконавчої влади складає від трьох з половиною 

місяців до (максимально) шести місяців. Але, на нашу думку, це досить 

тривалий час, який затягує нормотворчій процес центральних органів 

виконавчої влади. Вважається, що нормотворчій процес органів виконавчої 

влади є більш оперативним, простим та доступним. Саме за його 

допомогою центральними органами виконавчої влади нормативно 

врегульовуються питання, які потребують негайного вирішення.  

Нами було запропоновано обмежувати час розробки нормативно-

правових актів за рішенням суб’єкта нормотворення – центрального органу 

виконавчої влади. Так, ми вважаємо, що достатньо встановити 

максимальний строк очікування пропозицій та зауважень від громадськості 

щодо проекту регуляторного нормативно-правового акта сорок п’ять днів, 

через те що фізичні та юридичні особи, які дійсно займають активну 

громадську позицію, зацікавлені та беруть участь в обговореннях проектів 

регуляторних нормативно-правових актів центральних органів виконавчої 

влади, відреагують на оприлюднений проект відразу, а встановлення, на 

нашу думку, можливого тримісячного строку надає можливість затягування 

нормотворчого процесу. Ми також вважаємо, що встановлений 

законодавством місячний строк для погодження проекту регуляторного 

нормативно-правового акта уповноваженим органом, 

Держпідпримництвом, є недоцільно тривалим та затягує нормотворчий 

процес. Враховуючи наведене вище, знов наголошуємо на нашій пропозиції 

обмежити нормотворчий процес центральних органів виконавчої влади 

чотиримісячним строком, без урахування строків доопрацювання. 

Слід приділити увагу такому новому інституту в нормотворчому 

процесі органів виконавчої влади, як консультації з громадськістю, порядок 
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реалізації яких передбачений постановою Кабінету Міністрів України «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» [229]. Зазначеним порядком передбачено залучення 

громадськості до обговорення проектів певних видів нормативно-правових 

актів органів виконавчої влади, але не визначено жодних строків, протягом 

яких таке публічне обговорення має здійснюватися. Враховуючи, що нами 

запропоновано конкретизувати строки нормотворчого процесу, вважаємо за 

доцільне прирівняти ці строки публічного обговорення до строків 

обговорення регуляторних нормативно-правових актів. До речі, порядком 

проведення консультацій з громадськістю встановлено, що регуляторні акти 

підлягають обов’язковому публічному обговоренню, що також передбачено 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності».  

Таким чином, можна провести аналогію, що інші види проектів 

нормативно-правових актів, які обов’язково мають проходити публічне 

обговорення з громадськістю, мають таке ж важливе значення, як і 

регуляторні акти, тому потребують аналогічної процедури обговорення та 

відповідно щодо них можуть та мають бути застосовані аналогічні строки 

обговорення, які нами було запропоновано встановити, а саме: встановити 

максимальний строк консультацій із громадськістю щодо обговорення 

проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади у разі 

необхідності (встановлення такої вимоги законодавством) або ініціативи 

суб’єкта нормотворення чи головного розробника проекту сорок п’ять днів.  

Важливу роль в нормотворчому процесі центральних органів 

виконавчої влади  займає стадія реєстрації нормативно-правових актів в 

Міністерстві юстиції України, яка настає після підписання нормативно-

правового акта та присвоєння йому реквізитів. Так, суб’єкт нормотворення,  

центральний орган виконавчої влади, зобов’язаний подати нормативно-

правовий акт, який зачіпає права, свободи та законні інтереси громадян або 
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має міжвідомчій характер, до Міністерства юстиції України протягом п’яти 

робочих днів з дня його прийняття [106]. Міністерство юстиції здійснює 

його правову експертизу, за результатами якої може прийняти одне з 

наступних рішень: 1) про державну реєстрацію нормативно-правового акта; 

2) «про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації на 

доопрацювання»; 3) про відмову в державній реєстрації. Кожне з рішень 

оформлюється відповідним наказом Міністерства юстиції України та 

доводиться до відома суб’єкта нормотворення – центрального органу 

виконавчої влади [172].  

У нас викликає питання процес повернення нормативно-правового 

акта на доопрацювання. Так, законодавством встановлено, що нормативно-

правовий акт, повернутий суб’єкту нормотворення без державної реєстрації 

на доопрацювання, має бути доопрацьований з урахуванням всіх зауважень, 

усунені всі недоліки, порушення. Доопрацьований нормативно-правовий 

акт повинен бути поданий повторно на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України протягом одного місяця. Але законодавством 

встановлена вимога щодо переузгодження доопрацьованого нормативно-

правового акта із зацікавленими органами «у тому числі із центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику (для 

регуляторних актів)» [172]. Нами вже зазначалося, що законодавством про 

державну регуляторну політику передбачено погодження регуляторних 

нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади 

уповноваженим органом протягом місяця. Таким чином, суб’єкт 

нормотворення, центральний орган виконавчої влади, якому було 

повернуто на доопрацювання нормативно-правовий акт, особливо, якщо 

цей акт – регуляторний, повторно подати його на державну реєстрацію 

протягом місяця не встигне. Враховуючи наведене вище, вбачається 

необхідність встановлення норми щодо позачергового погодження 

нормативно-правових актів, поданих на погодження повторно, для 
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заінтересованих органів – протягом двох робочих днів, для уповноваженого 

органу, який реалізує державну регуляторну політику – протягом десяти 

робочих днів.  

Враховуючи, що нормативно-правовий акт подається на погодження 

повторно, його вивчення та аналіз не має потребувати більше часу на 

погодження. Разом із тим, доцільно встановити, що поданий на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України після доопрацювання 

нормативно-правовий акт, який фактично вже був проаналізований та 

досліджений, має бути розглянутий знов-таки не на загальних підставах, а 

як повторно поданий, протягом п’яти робочих днів. На нашу думку, 

встановлення та конкретизація термінів нормотворчого процесу на всіх 

його стадіях, для всіх суб’єктів, які беруть у ньому участь, є важливою 

нормою, яка має сприяти підвищенню його оперативності, відповідальності 

посадових осіб за виконання термінів здійснення заходів з розробки, 

погодження тощо проектів нормативно-правових актів та перешкоджати 

зволіканню із нормотворчою діяльністю центральних органів виконавчої 

влади, яке може призводити до порушення прав, свобод та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб.  

Отже, чинним законодавством встановлено лише порядок створення 

нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, які є 

регуляторними та які підлягають державній реєстрації в органах юстиції, 

однак велика кількість питань щодо порядку, строків, процедури 

нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади 

залишається неврегульованою, тому ще раз наполягаємо на необхідності 

невідкладного прийняття Закону України «Про правотворчу діяльність та 

нормативно-правові акти», яким має бути врегульовано загальний порядок 

прийняття нормативно-правових актів взагалі та центральних органів 

виконавчої влади зокрема.  

 



 277 

 

 

3.3 Нормотворча діяльність інших органів виконавчої влади 

 

Місцевий рівень системи органів виконавчої влади в Україні 

представляють місцеві державні адміністрації (обласні, районні, Київська та 

Севастопольська міські ради), Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

та місцеві органи виконавчої влади, які знаходяться у безпосередньому 

підпорядкуванні центральним органам виконавчої влади [12, с. 30-31]. 

Порядок реалізації нормотворчої діяльності органами виконавчої влади на 

місцях унормовано загальним Типовим положенням про територіальні 

органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади [213], 

Законом України «Про місцеві державні адміністрації» [236], але 

аналогічно із центральними органами виконавчої влади в зазначених 

нормативно-правових актах лише визначено право відповідних органів на 

видання актів та основні аспекти їх створення. При цьому, незважаючи на 

недостатнє нормативне регулювання нормотворчого процесу органів 

виконавчої влади на місцях, зазначене питання не знайшло свого належного 

відображення в наукових працях сучасних учених. Так, попри те, що 

незначна кількість досліджень [300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307] 

здійснювалась у науці адміністративного права, науковці в переважній 

більшості досліджували окремі аспекти нормотворчої діяльності органів 

виконавчої влади взагалі, не диференціюючи їх залежно від рівня органу 

нормотворення. 

Що стосується нормативно-правового регулювання нормотворчої 

діяльності  органів виконавчої влади на місцях, то Типовим положенням 

про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу 

виконавчої влади встановлено, що «територіальні органи у межах своїх 

повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру», які 
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підписує керівник територіального органу [213]. Нами вже було розглянуто 

питання щодо недоцільності обмеження видів наказів територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади оперативно-розпорядчим 

характером. Огляд чинного українського законодавства дозволив виявити, 

що накази територіальних органів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади також можуть бути регуляторними актами і 

підпадають під дію Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» та відповідно мають проходити 

процедуру їх створення, передбачену зазначеним Законом. Територіальні 

органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади на 

місцях видають нормативно-правові акти, які підлягають державній 

реєстрації у відповідних територіальних органах юстиції. При цьому 

наказом Міністерства юстиції України затверджено Порядок подання 

нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України та проведення їх державної реєстрації. У наказі чітко 

зазначено, що дія цього порядку розповсюджується на «процедуру 

підготовки та подання до Міністерства юстиції України нормативно-

правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а 

також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають 

державній реєстрації, та єдиний механізм їх розгляду та державної 

реєстрації у Міністерстві юстиції України» [172]. На виконання зазначеного 

наказу Міністерства юстиції України його територіальні органи в областях 

(Головні управління юстиції в областях) розробили, затвердили та 

зареєстрували відповідні Порядки підготовки та подачі до Головних 

управлінь юстиції в областях на державну реєстрацію нормативно-правових 

актів органів виконавчої влади, які відповідно розповсюджують свою дію 

на нормативно-правові акти територіальних органів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади в конкретній області України. 

Наприклад, Головним управлінням юстиції в Тернопільській області було 



 279 

прийнято наказ «Про затвердження Порядку подання нормативно-правових 

актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у 

Тернопільській області і районних управлінь юстиції Тернопільської 

області та проведення їх державної реєстрації» [308]; Головним 

управлінням юстиції в Одеській області наказом затверджено Порядок 

подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного 

управління юстиції в Одеській області, районних (міськрайонних, 

міжрайонних) управлінь юстиції Одеської області та проведення їх 

державної реєстрації [309]; аналогічні накази було прийнято Головним 

управлінням юстиції в кожній області України та в Автономній Республіці 

Крим. Таким чином, Головні управління юстиції в областях своїми 

нормативно-правовими актами врегулювали порядок розробки та подання 

на державну реєстрацію нормативно-правових актів органів виконавчої 

влади в кожному регіоні України.  

Окремо необхідно відзначити, що одним із проблемних аспектів 

здійснення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади на місцях є 

дублювання, а також існування колізій у порядку державної реєстрації 

нормативно-правових актів у відповідних адміністративно-територіальних 

одиницях України. Дана проблема викликана тим, що не всі суб’єкти 

нормотворення вважають, що такого нормативно-правового акта, 

розробленого в області, достатньо для врегулювання порядку розробки 

нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації в органах 

юстиції, та приймають додаткові нормативно-правові акти, якими 

регулюють порядок підготовки нормативно-правових актів свого 

конкретного органу виконавчої влади. Наприклад, Міловська 

райдержадміністрація Луганської області розробила та затвердила Порядок 

підготовки нормативно-правових актів райдержадміністрації та їх подання 

на державну реєстрацію, який затверджено відповідним розпорядженням 

[310]. При цьому голова райдержадміністрації своїм розпорядженням 
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затвердив порядок (для «свого» органу виконавчої влади), який фактично 

складений та затверджений наказом управління юстиції обласного рівня, 

яким охоплено порядок створення нормативно-правових актів усіх органів 

виконавчої влади всієї області. Тим самим вбачається дублювання норм. 

Зазначені факти обумовлюють одну із наймасштабніших проблем 

законодавства України – його велику чисельність, яка не є показником 

якості нормативно-правових актів, які його складають, а навпаки. Таким 

чином, територіальні органи виконавчої влади приймають нормативно-

правові акти, які збільшують загальну кількість підзаконних нормативно-

правових актів шляхом дублювання існуючих норм.  

Законом України «Про місцеві державні адміністрації» встановлено, 

що актами місцевих державних адміністрацій є розпорядження та накази. 

Так, голова місцевої державної адміністрації видає розпорядження, а 

керівники структурних підрозділів – накази [236]. Стосовно порядку 

розробки розпоряджень місцевих державних адміністрацій нормативно-

правового характеру в Законі України «Про місцеві державні адміністрації» 

зазначено лише, що вони «погоджуються з керівниками  відповідних 

структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій» та нормативно-

правові акти регуляторного характеру мають проходити процедуру 

створення і погодження відповідно до вимог законодавства про регуляторну 

політику [236]. Порядок реалізації нормотворчої діяльності знайшов своє 

відображення в Типовому регламенті місцевої державної адміністрації, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України [311]. Разом із тим 

цією постановою було надано завдання «головам обласних, Київської та 

Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та 

Севастополі державних адміністрацій» створити та затвердити відповідні 

регламенти державних адміністрацій. Відповідно головою кожної місцевої 

державної адміністрації було прийнято розпорядження, якими затверджені 

Положення про розпорядження голови відповідної державної адміністрації. 
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Наприклад, розпорядження голови Донецької обласної державної 

адміністрації «Про затвердження Положення про розпорядження Донецької 

облдержадміністрації» [312], розпорядження голови Царичанської 

райдержадміністрації Дніпропетровської області «Про затвердження 

Положення про розпорядження голови Царичанської районної державної 

адміністрації» [313]. Тим самим кожна місцева державна адміністрація 

своїми розпорядженнями затвердила основні засади своєї діяльності та 

порядок створення, погодження, вимоги до складання, оформлення своїх 

розпоряджень. Проте аналіз розпоряджень як обласних, так і районних 

держадміністрацій, дозволяє встановити, що вони здебільшого дублюють 

норми типового регламенту місцевої державної адміністрації спочатку в 

регламентах кожної місцевої адміністрації, а в подальшому в аналогічних 

положеннях про розпорядження відповідної місцевої державної 

адміністрації. При цьому у вищезазначених розпорядженнях знайшли своє 

відображення і норми Порядку подання нормативно-правових актів на 

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх 

державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України. 

Слід зазначити, що якість розпоряджень райдержадміністрацій не 

завжди має високий рівень, можливо, це пов’язано із браком, особливо у 

віддалених районах, кваліфікованих спеціалістів-юристів, які мають певні 

навички та досвід нормотворення. Саме це є однією із причин низької 

якості підзаконної нормативно-правової бази та занадто великої кількості 

нормативних актів у державі, в тому числі нормативно-правових, які 

дублюють норми вищих нормативно-правових актів і практично лише 

додають «до тексту» акта назву місцевої державної адміністрації.  

Безумовно, за таких умов ми підтримуємо точку зору дослідників, що 

для усунення такого роду проблем і колізій у сфері нормотворчої діяльності 

оптимальним способом було б рішення стосовно прийняття Закону України 

«Про нормативно-правові акти», яким має бути передбачено комплексний 
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підхід до підготовки, прийняття та оприлюднення нормативно-правових 

актів [314, с. 252]. Зокрема, на нашу думку, ним має бути встановлено 

норму щодо недопущення створення нормативно-правових актів будь-

якими органами нормотворення, які дублюють інші нормативно-правові 

акти. Концептуально система дії нормативно-правових актів органів 

виконавчої влади має бути побудована таким чином, що коли існує 

нормативно-правовий акт вищого рівня з певного питання, він повинен 

бути обов’язковим для всіх нижчих органів виконавчої влади, при цьому у 

випадку необхідності врегулювати особливості певної територіальної 

одиниці орган виконавчої влади цієї одиниці має закріпити такі особливості 

власним актом з урахуванням змісту та посилаючись на вищестоящий акт.  

У такий спосіб, по-перше, унеможливиться незнання працівниками 

досліджуваних органів змісту актів вищестоящих органів; по-друге, 

усунеться надмірна завантаженість таких працівників від копіювальної 

бездумної роботи, використовуючи їхній вільний час на реальні потреби 

державного управління; по-третє, підвищиться якість підзаконних 

нормативно-правових актів усіх рівнів; по-четверте, і що найголовніше, 

таким чином буде виконуватися принцип ієрархії юридичної сили із 

одночасною централізацією правового регулювання одноманітних питань і 

сфер. Забезпечити запропоновану норму можливо шляхом надання органам 

юстиції на місцях повноваження щодо періодичної перевірки та аналізу 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади стосовно 

недопущення дублювання норм. 

На даний час Міністерству юстиції України та територіальним 

органам юстиції в Україні надані повноваження щодо перевірки у 

міністерствах та інших органах виконавчої влади «додержання 

законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», при 

виникненні потреби вони мають право вимагати подання нормативно-

правових актів на державну реєстрацію, «вносити пропозиції про усунення 
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виявлених порушень і недоліків» або скасування нормативно-правових 

актів, у встановлених законодавством випадках [172]. Але зазначена норма 

стосується можливості здійснення заходів лише стосовно нормативно-

правових актів, які підлягають державній реєстрації в органах юстиції. 

Разом із тим ми пропонуємо наділити органи юстиції повноваженнями 

щодо перевірки всіх видів нормативно-правових актів та проведення їх 

правової експертизи як щодо порядку реалізації нормотворчої діяльності 

органом виконавчої влади, тобто законності прийняття, дотримання 

процедури створення нормативно-правових актів, так і щодо недопущення 

дублювання норм чинного законодавства тощо.  

Як уже зазначалось, основним чинними нормативно-правовим актом, 

яким встановлено основні засади створення розпоряджень голів місцевих 

державних адміністрацій, є Типовий регламент місцевої державної 

адміністрації. Саме він є базовим нормативно-правовим актом, на який 

орієнтуються в організації своєї діяльності взагалі та щодо нормотворчої 

діяльності зокрема місцеві державні адміністрації в Україні.  

Так, Типовим регламентом місцевої державної адміністрації 

встановлено, що «голова місцевої держадміністрації на виконання актів 

законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою 

видає одноособово в межах повноважень місцевої держадміністрації 

розпорядження», розробниками яких є структурні підрозділи місцевої 

держадміністрації, апарату, територіальні органи центральних органів 

виконавчої влади та районні держадміністрації у разі, коли готується 

розпорядження голови обласної, Київської та Севастопольської міської 

держадміністрації [311]. Отже, підставами створення розпоряджень 

місцевих державних адміністрацій є: по-перше, існування нормативного 

завдання на їх створення – виконання законодавства, доручень Прем’єр-

міністра або по-друге, власна ініціатива в межах наданих повноважень. 

Розробниками проектів розпоряджень голови місцевої державної 
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адміністрації, виходячи з норм Типового регламенту, можуть бути: 

структурні підрозділи державної адміністрації; структурні підрозділи 

апарату державної адміністрації; територіальні органи центральних органів 

виконавчої влади; для обласних державних адміністрацій додатковим 

суб’єктом створення проектів розпоряджень голови державної адміністрації 

є районні держадміністрації [311]. Вже з цього, на нашу думку, вбачається, 

що не всі місцеві державні адміністрації є рівними за статусом, як взагалі їх 

віднесено до місцевого рівня органів виконавчої влади. Нами вище вже 

було запропоновано класифікацію органів виконавчої влади місцевого 

(територіального) рівня на обласний та місцевий (міський, районний, 

міськрайонний, міжрайонний, районний у містах), через те що ці два 

підрівня територіального рівня системи органів виконавчої влади дійсно 

відрізняються один від одного за територіальною ознакою, за обсягом 

повноважень, за структурою апарату, і дана норма, щодо переліку суб’єктів, 

які мають право розробляти проекти розпоряджень, також підтверджує 

нашу пропозицію. 

Проекти розпоряджень голів місцевих державних адміністрацій 

підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними 

підрозділами держадміністрації та, у разі потреби, – з іншими органами 

[311]. Норма погодження проектів нормативно-правових актів є 

обов’язковим етапом створення будь-якого нормативно-правого акта в 

Україні. Разом із тим викликає зауваження надане законодавством право 

головному розробнику проекту розпорядження голови місцевої державної 

адміністрації самостійно, на свій розсуд визначати структурні підрозділи 

місцевої державної адміністрації, її апарату та інші органи, які є 

заінтересованими та які беруть участь у розробці проекту, його обговорення 

та в подальшому погодженні [311]. Тобто, головний розробник проекту 

розпорядження майже особисто створює проект нормативно-правового акта 

– розпорядження, що може негативно вплинути на наслідки його 
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запровадження та подальшого застосування в процесі реалізації. Таким 

чином, можуть бути не враховані певні фактори, які потребують 

врегулювання, але запровадження їх, на думку головного розробника, є не 

доцільними. Нами раніше вже було запропоновано конкретизувати факт 

початку нормотворчого процесу стосовно конкретного нормативно-

правового акта, тобто відзначати дату початку створення певного 

нормативно-правового акта рішенням суб’єкта нормотворення, яким 

визначати як розробника проекту, так і зацікавлені органи, які беруть участь 

у процесі діяльності щодо розробки проекту, подальшого погодження, 

строки його розробки. Вважаємо, що безпосередньо голова 

держадміністрації має приймати рішення стосовно того, який структурний 

підрозділ держадміністрації, її апарату, інший орган буде головним 

розробником проекту розпорядження, та саме голова держадміністрації, а 

не головний розробник проекту розпорядження, має визначати, які органи є 

заінтересованими і братимуть участь у його створенні та погодженні.  

Таким чином, підхід до створення проектів розпоряджень буде більш 

об’єктивним і багатостороннім, враховуватимуться всі необхідні аспекти 

при його створенні. Зрозуміло, що голова держадміністрації має бути 

зацікавленим у створенні  якісних, об’єктивних та вичерпних нормативно-

правових актів, якими будуть врегульовані суспільні відносини в певному 

регіоні, особливо якщо питання стосуються вирішення економічних 

проблем, соціально незахищених верств населення тощо.  

Типовим регламентом місцевої державної адміністрації передбачено, 

що готовий проект розпорядження, після його погодження, здійснення 

необхідних заходів щодо розпоряджень, які є регуляторними актами, 

підлягає остаточному перед підписанням опрацюванню в апараті 

держадміністрації, який у разі потреби редагує його [311]. Але дана норма, 

на нашу думку, потребує певних доповнень, а саме: важливо при 

опрацюванні проекту розпорядження в апараті держадміністрації, 
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незважаючи на додаткові документи до проекту розпорядження, за 

необхідності залучати представника головного розробника для надання 

пояснень. Це суттєво сприятиме економії часу при його прийнятті, адже не 

варто витрачати час на корегування проекту нормативно-правового акта, які 

в подальшому, після обговорення їх з головним розробником проекту 

розпорядження, можуть виявитися недоцільними. При цьому необхідно 

відмітити, що типовим регламентом місцевої державної адміністрації не 

зазначено, якого виду корегування проекту розпорядження може 

здійснювати апарат держадміністрації в процесі опрацювання – змістовні, 

лексичні, технічні тощо. 

Позитивною, на нашу думку, є норма щодо встановлення строку 

опрацювання проекту розпорядження голови місцевої державної 

адміністрації її апаратом. Так, Типовим регламентом передбачено, що 

«строк опрацювання проекту розпорядження в апараті місцевої 

держадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі 

потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання 

посадової особи апарату місцевої держадміністрації» [311]. Водночас з 

цього приводу необхідно зробити зауваження, що залишається не 

зрозумілим, який строк є максимальним – строк максимального 

продовження чи строк максимального опрацювання акта. Звідси має бути 

визначено, що проект має бути опрацьовано протягом 15-ти днів, та за  

потреби строк його опрацювання може бути продовжений, але в такому разі 

необхідно передбачити, що не довше ніж на п’ять днів; або ж інший варіант 

конкретизації – строк опрацювання може бути продовжений, але 

максимальний строк опрацювання проекту розпорядження голови місцевої 

державної адміністрації в її апараті не може перевищувати 15-ти днів. 

Визначення часових жорстких меж є вкрай важливим для ефективної та 

якісної нормотворчості, оскільки дозволяє сконцентрувати зусилля на 

важливих питаннях й оптимальніше організовувати роботу в апараті, 
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передаючи менш важливі питання іншим працівникам, не задіяним в 

розробці проектів розпорядження.  

Окремої уваги заслуговує участь юридичного відділу місцевої 

державної адміністрації в опрацюванні проекту нормативно-правового акта 

– розпорядженні голови держадміністрації. Так, Типовим регламентом 

передбачено, що «проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій 

експертизі у юридичному відділі» [311], при цьому правова експертиза 

здійснюється в процесі опрацювання готового, погодженого проекту 

розпорядження апаратом держадміністрації. Тобто, юридичний відділ 

опрацьовує проект розпорядження, поданий головним розробником до 

апарату держадміністрації [311]. Звідси виходить, що юридичний відділ 

залучається до нормотворчого процесу держадміністрації лише на стадії 

опрацювання готового погодженого іншими структурними підрозділами 

проекту розпорядження, що видається не зовсім логічним, адже головним 

розробником витрачається час на подальше правове корегування проекту 

розпорядження після опрацювання його юридичним відділом. Отже, у разі 

виникнення суттєвих зауважень, які потребуватимуть необхідності 

внесення до проекту розпорядження істотних змін, він повертається на 

доопрацювання та повторне погодження, що гальмує та затягує 

нормотворчий процес та, відповідно, регулювання суспільних відносин і, як 

наслідок, може порушувати права та законні інтереси фізичних та 

юридичних осіб. З метою недопущення затягування нормотворчого процесу 

місцевих державних адміністрацій необхідно встановити, що юридичний 

відділ має бути в обов’язковому порядку залученим до процесу створення 

нормативно-правового акта. За такого підходу представник юридичного 

відділу буде вносити свої корегування (змістовні, технічні, та іншого 

характеру) до проекту розпорядження в процесі його створення на всіх 

стадіях нормотворчого процесу.  
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Типовим регламентом місцевої державної адміністрації передбачено, 

що «проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких 

верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, 

свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження 

регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а 

також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може 

бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки 

шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або 

доведення до відома населення в інший спосіб» [311]. Із вказаного 

вбачається, що зазначена стадія нормотворчого процесу місцевих 

державних адміністрації є не обов’язковою, а факультативною, через те що 

таке публічне обговорення відповідно до визначеної норми «може бути», а 

не «має бути» здійснено за ініціативи голови державної адміністрації або за 

пропозицією головного розробника проекту розпорядження. Разом із тим 

встановлено, що строк публічного обговорення визначає головний 

розробник проекту розпорядження, але не визначено будь-яких граничних 

строків такого обговорення. Одночасно Типовим регламентом місцевої 

державної адміністрації зазначено, що результати публічного обговорення 

можуть бути підставою для доопрацювання проекту розпорядження та 

«продовження строку внесення такого проекту до місцевої адміністрації» 

[311], тобто нормотворчий процес місцевої державної адміністрації, в 

цьому випадку, буде тривалішим. 

Важливо звернути увагу, що  взагалі норму та порядок  проведення 

публічного обговорення, як нами вже зазначалося, передбачено Законом 

України «Про місцеві державні адміністрації» [236], постановою Кабінету 

Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» [299], при цьому даними нормативними 

актами  зазначено випадки, коли публічні громадські обговорення 

проводяться обов’язково. Так, ст. 41 Закону України «Про місцеві державні 
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адміністрації» передбачає, що проекти нормативно-правових актів місцевих 

державних адміністрацій, які відповідно до закону є проектами 

регуляторних актів, підлягають погодженню з територіальними органами 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 

державної регуляторної політики в порядку, встановленому Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

Проекти нормативно-правових актів місцевих державних 

адміністрацій виносяться на громадське обговорення шляхом 

оприлюднення в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до 

публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та 

інших невідкладних випадків, зазначених законом, коли такі проекти актів 

оприлюднюються негайно після їх підготовки [236]. При цьому п. 2 ч. 1 ст. 

15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» чітко визначає, 

що розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати нормативно-

правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), 

прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, 

інформацію про нормативно-правові засади діяльності [315]. 

Також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» консультації з громадськістю обов’язково проводяться, по-

перше, щодо «проектів нормативно-правових актів, що мають важливе 

суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і 

обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи 

встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів 

громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого 

самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними 

радами»; по-друге, щодо «проектів регуляторних актів»; по-третє, щодо 
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«проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і 

культурного розвитку, рішень  стосовно стану їх виконання» [299].  

Необхідно зазначити, що порядком проведення консультацій з 

громадськістю передбачено, що проекти нормативно-правових актів, які 

стосуються прав, свобод та обов’язків громадян, економічного, соціального 

та культурного розвитку тощо, є обов’язковими для публічного 

обговорення, а Типовим регламентом місцевої державної адміністрації таке 

обговорення саме цієї категорії проектів розпоряджень є факультативною 

стадією.  

Можливо, що Типовим регламентом місцевої державної адміністрації 

факультативність, тобто можливість вирішення самостійно питання 

проведення публічного обговорення певних проектів розпоряджень, 

стосується етапу створення розпорядження, на якому таке обговорення буде 

проводитися. Але з тексту норми Типового регламенту [311] не зрозуміло, 

відносно чого встановлено «може бути». З метою усунення неточності та 

приведення зазначеної норми у відповідність із порядком проведення 

консультацій з громадськістю необхідно зазначити, що публічне 

обговорення є обов’язковим при розробці конкретних видів нормативно-

правових актів та проводитися вони можуть на будь-якому етапі створення 

нормативно-правового акта.   

Враховуючи наведене вище, можна зробити висновок, що основними 

стадіями нормотворчого процесу місцевих державних адміністрацій щодо 

створення розпоряджень голів місцевих державних адміністрацій є такі:  

1) розробка проекту розпорядження головним розробником, яким 

можуть бути для всіх місцевих державних адміністрацій структурні 

підрозділи держадміністрації, інші органи виконавчої влади, а для обласних 

держадміністрацій – ще й райдержадміністрації;  

2) погодження проекту розпорядження із заінтересованими 

структурними підрозділами місцевої державної адміністрації та іншими 
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органами виконавчої влади, які на сьогодні визначаються головним 

розробником;  

3) факультативна стадія, яка полягає в публічному обговоренні із 

громадськістю актів, які визначені такими, що підлягають обговоренню;  

4) опрацювання проекту розпорядження в апараті місцевої державної 

адміністрації, після чого при відсутності зауважень проект передається 

голові місцевої державної адміністрації на підпис.  

Таким чином, нормотворчий процес місцевих органів виконавчої 

влади, а саме місцевих державних адміністрацій, як виду місцевих органів 

виконавчої влади, відрізняється від нормотворчого процесу взагалі 

наявністю додаткової стадії – остаточного опрацювання проекту 

розпорядження голови держадміністрації в апараті держадміністрації.  

Підсумовуючи, можна зазначити, що нормотворчий процес місцевих 

державних адміністрацій сьогодні врегульовано в загальних рисах. Саме 

через  це у зазначеній сфері залишається досить багато проблемних питань, 

які лише поверхнево відображаються в Типовому регламенті місцевої 

державної адміністрації, залишаючись у формі декларованої норми, яка по 

суті не вирішує питання, а лише викликає безліч проблем, пов’язаних із їх 

реалізацією. Перш за все, це стосується питання строків у нормотворчому 

процесі взагалі та нормотворчому процесі місцевих органів виконавчої 

влади зокрема. Для усунення даної проблеми запропоновано максимально 

конкретно регламентувати строки нормотворчого процесу органів 

виконавчої влади в України на всіх його стадіях в залежності від виду 

нормативно-правового акта, який приймається. Встановлення граничних 

строків створення нормативно-правових актів органами виконавчої влади 

має спростити та удосконалити діяльність органів виконавчої влади з 

планування нормотворчої діяльності та відповідного виконання 

запланованих заходів; перешкоджатиме зволіканню та гальмуванню в 

процесі реалізації органами виконавчої влади нормотворчої діяльності та, 
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відповідно, сприятиме своєчасному та оперативному регулюванню 

суспільних відносин і, як наслідок, захисту прав, свобод і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб.  

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Визначено, що нормотворча діяльність Кабінету Міністрів 

України виявляється у трьох формах: ординарне провадження, яке являє 

собою безпосередню діяльність Кабінету Міністрів зі створення особистих 

нормативно-правових актів – постанов; законопроектне провадження, яке 

полягає в реалізації Кабінетом Міністрів України права законодавчої 

ініціативи та розгляді й внесенні проектів законів України до Верховної 

Ради України, участі у законодавчій діяльності Верховної Ради та в 

реалізації Президентом України права законодавчої ініціативи; спеціальне 

провадження, яке реалізується через розробку Кабінетом Міністрів України 

проектів актів Президента. 

2. На підставі аналізу змісту поняття законодавчої ініціативи й 

місця вищих органів виконавчої влади в Україні та в зарубіжних державах 

(Болгарії, Словаччині, Німеччині, Чехії, Франції, Японії, Казахстані, 

Таджикистані, Білорусі, Російській Федерації) встановлено, що в процесі її 

реалізації надається велике значення та повноваження вищим органам 

виконавчої влади в усіх перелічених країнах. Досліджено порядок реалізації 

права законодавчої ініціативи вищими органами виконавчої влади України 

та іноземних держав. Встановлено, що реалізація права законодавчої 

ініціативи є обов’язковою формою здійснення Кабінетом Міністрів України 

своїх повноважень та складається з трьох стадій: 1) планування 

законотворчої діяльності (фактично реалізується Міністерством юстиції 
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України); 2) розробка законопроекту (реалізується Міністерством юстиції, 

іншими центральними органами виконавчої влади) та розгляд його в 

Кабінеті Міністрів України (експертиза здійснюється Секретаріатом Уряду 

та висновок із законопроектом розглядаються безпосередньо на засіданні 

Кабінету Міністрів); 3) подання законопроекту до Верховної Ради України 

(складається з оформлення документального супроводу законопроекту, 

визначення відповідальної особи, яка представлятиме законопроект). 

3. За результатами вивчення досвіду іноземних держав щодо 

реалізації права законодавчої ініціативи запропоновано запровадити 

узгодження плану законопроектної діяльності Кабінету Міністрів із 

Парламентом України з метою вдосконалення законотворчого процесу в 

країні та усунення «боротьби за першість подачі законопроекту» між 

Кабінетом Міністрів і депутатами, усунення блокування подання 

законопроектів. 

4. Висловлено пропозицію запровадити при Кабінеті Міністрів 

України спеціальну комісію, до роботи в якій залучати спеціалістів різних 

галузей: фахівців-практиків (окремо залучати до дослідження 

законопроектів спеціалістів-практиків певної галузі залежно від виду 

законопроекту: законопроекти економічного напрямку – практикуючих 

економістів; законопроекти щодо освіти та науки – педагогів різних рівнів; 

соціальної сфери – працівників органів соціального захисту тощо),                           

науковців-теоретиків (представників інституту законодавства Верховної 

Ради України та Національної академії правових наук України), 

представників громадських організацій тощо. Запровадження даної форми 

погодження законопроекту на рівні вищого органу виконавчої влади має 

сприяти усуненню такого недоліку законодавства, як велика кількість 

законів про внесення змін та доповнень, і максимальному наближенню 

законодавства до реального повсякденного життя. Значна кількість 

нормативно-правових актів про внесення змін та доповнень до чинного 
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законодавства є ознакою низького рівня підготовки проектів нормативно-

правових актів взагалі та законопроектів зокрема, а досить часта 

відокремленість законодавства від існуючих проблем громадян свідчить 

про неусвідомлення нормотворчих органів про їх існування та нагальну 

проблему в практичному регулюванні. Можливо, було б доцільно відновити 

роботу урядових комітетів та надати їм повноваження саме з остаточної 

фахової спеціалізованої експертизи проектів нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України із залученням до їх засідань спеціалістів-

вчених, практиків за напрямками в залежності від проекту, що 

розглядається. Запропонована процедура, напевно, ускладнить та збільшить 

тривалість розробки проекту нормативно-правового акта, але має сприяти 

удосконаленню його якості, усуненню необхідності внесення численних 

змін та доповнень (необхідність в яких виникає на початку реалізації 

нормативно-правового акта, коли на практиці виявляються всі його 

недоліки, недоробки тощо).  

5. Зазначено, що концептуально доцільно говорити про дві 

складові частини нормотворчої діяльності Кабінету Міністрів: перша – 

основна нормотворча діяльність, яка полягає у створенні особистих 

нормативно-правових актів (постанов, розпоряджень), і друга – участь у 

законотворчій діяльності Верховної Ради та Президента України. 

6. Зроблено висновок, що у нормотворчій діяльності Кабінету 

Міністрів не може бути етапу створення проекту нормативно-правового 

акта. Це етап процесу створення постанови, але фактично реалізується він 

не Кабінетом Міністрів безпосередньо, а центральним органом виконавчої 

влади, який таким чином бере безпосередню участь у процесі створення 

нормативно-правового акта Кабінету Міністрів – постанови. З огляду на це 

пропонуємо концептуальну тезу про те, що центральні органи виконавчої 

влади є залученими суб’єктами до нормотворчої діяльності Кабінету 

Міністрів. 
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7. Констатовано, що «у чистому вигляді» нормотворча діяльність 

Кабінету Міністрів України складається з надання завдання центральному 

або іншому органу виконавчої влади щодо розробки проекту нормативно-

правового акта, опрацювання Секретаріатом Кабінету Міністрів України 

поданого проекту нормативно-правового акта, прийняття щодо нього 

рішення та здійснення заходів стосовно введення його в дію. Разом із тим, 

процес, який проходить нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів 

України, складається з наступних стадій: визначення необхідності 

прийняття нормативно-правового акта (на виконання вищестоящих 

нормативно-правових актів, ініціативні; реалізується Кабінетом Міністрів 

України, іншими органами виконавчої влади); розробка проекту 

нормативно-правового акта (реалізується розробником – органами 

виконавчої влади); погодження та правова експертиза (погодження проекту 

нормативно-правого акта здійснюється розробником із зацікавленим 

органами; процедура правової експертизи – Міністерством юстиції 

України); опрацювання проекту нормативно-правового акта Секретаріатом 

Кабінету Міністрів України та прийняття рішення щодо нього на засіданні 

(реалізується безпосередньо Кабінетом Міністрів України); введення в дію 

нормативно-правового акта Уряду (реєстрація, присвоєння реквізитів тощо 

реалізується безпосередньо Кабінетом Міністрів України).  

8. Діяльність центральних органів виконавчої влади зі створення 

норм права може бути розділена на дві групи: основна (діяльність із 

створення особистих нормативно-правових актів – нормотворча діяльність) 

та додаткова (участь у реалізації нормотворчої діяльності Кабінету 

Міністрів – розробка проектів постанов). 

9. Визначено, що суб’єктами нормотворення (створення саме 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади) є лише Кабінет 

Міністрів України (на рівні вищого органу виконавчої влади) та 

міністерства (на рівні центральних органів виконавчої влади), а центральні 
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органи виконавчої влади взагалі не мають права приймати акти 

нормативно-правового характеру, виходячи з норм Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» та Типового положення про 

центральний орган виконавчої влади, затвердженого Указом Президента 

України. Зроблено припущення, що, можливо, законодавець таким чином 

намагається усунути центральні органи виконавчої влади від процесу 

нормотворення та зменшити кількість підзаконних нормативно-правових 

актів. Але ми наполягаємо на тому, що таке штучне обмеження 

центральних органів виконавчої влади в реалізації нормотворчої діяльності 

може призвести до залишення певних груп суспільних відносин без 

нормативного регулювання та, відповідно, до порушення прав і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб. Запропоновано передбачити, що 

центральні органи виконавчої влади видають накази (організаційно-

розпорядчого та нормативно-правового характеру), або взагалі зазначити, 

що вони мають право видавати накази та нормативно не обмежувати їх 

види, як це пропонується унормувати проектом Закону України «Про 

нормативно-правові акти». 

10. Запропоновано встановити певні строки розробки проекту 

нормативно-правового акта. Наприклад, розробку проекту нормативно-

правового акта, який спрямований на виконання законів, постанов Кабінету 

Міністрів, доручень Президента, Прем’єр-міністра, обмежити місячним 

терміном; за умови необхідності доробки та аналізу додаткової інформації, 

залучення непідлеглих фізичних та юридичних осіб до створення проекту, 

розробки проекту регуляторного акта, здійснення заходів щодо публічного 

обговорення строк розробки проекту може бути продовжено на один 

місяць; у разі виникнення необхідності продовження строку розробки 

проекту нормативно-правового акта він може бути збільшений за рішенням 

керівника суб’єкта нормотворення, але не довше ніж до чотирьох місяців. 

При цьому слід зазначити, що нормативно-правовий акт на будь-якій стадії 
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може бути повернутий на доопрацювання та законодавець має встановити, 

що строк доопрацювання (після непогодження зацікавленим органом, після 

повернення на доопрацювання тощо) може бути не довше 15 днів, за 

винятком окремих випадків, коли доопрацювання потребує суттєвого 

перегляду змісту проекту нормативно-правового акта або доопрацювання 

після повернення Міністерством юстиції України без державної реєстрації, 

такий строк доопрацювання може бути продовжений за рішенням керівника 

суб’єкта нормотворення, але не довше ніж до місяця. 

11. На підставі аналізу співвідношення здійснення в часі базового 

відстеження регуляторного нормативно-правового акта і проведення його 

аналізу запропоновано конкретизувати, що базове відстеження 

результативності регуляторного нормативно-правового акта однозначно 

передує набранню чинності актом, результати заходів, які здійснюються в 

його процесі, покладаються в основу аналізу регуляторного впливу, та 

рішення про їх реалізацію має приймати нормотворець одночасно із 

рішенням про розробку проекту регуляторного нормативно-правового акта 

із встановленням конкретних термінів здійснення цих заходів.  

12. У зв’язку з тим, що відстеження результативності 

регуляторного акта триває певний час (який також входить до загального 

часу, протягом якого нормотворчий орган «створює» регуляторний 

нормативно-правовий акт), слід законодавчо визначити, що базове 

відстеження (здійснення заходів щодо нього) має починатися одночасно із 

процесом розробки проекту регуляторного нормативно-правового акта. 

Зазначена норма дозволить корегувати норми акта в ході їх створення в 

залежності від результатів відстеження. Визначено, що процес створення 

проекту регуляторного нормативно-правового акта має збігатися у часі із 

процесом створення тексту проекту регуляторного нормативно-правового 

акта. Таким чином, нормотворець одночасно матиме готовий проект 

регуляторного акта та результати базового відстеження його 
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результативності, що дозволить в повному обсязі проаналізувати матеріали 

та скласти повноцінний, ємнісний та достовірний аналіз регуляторного 

впливу, який у подальшому буде оприлюднений разом із проектом 

регуляторного нормативно-правового акта.  

13. Висловлено думку про те, що додаткова (наскрізна) стадія 

підготовчого етапу нормотворчого процесу органів виконавчої влади із 

розробки регуляторного нормативно-правового акта, за наявності готового 

проекту, складається з наступних дій:  

1) здійснення заходів із базового відстеження результативності 

регуляторного нормативно-правового акта;  

2) підготовки аналізу регуляторного впливу;  

3) опублікування повідомлення про подальше оприлюднення проекту 

регуляторного нормативно-правового акта;  

4) оприлюднення проекту регуляторного нормативно-правового акта 

центрального органу виконавчої влади разом із аналізом регуляторного 

впливу;  

5) погодження проекту регуляторного нормативно-правового акта 

центрального органу виконавчої влади уповноваженим органом. 

14. Обґрунтовано пропозицію щодо встановлення спеціальних 

строків для обговорення та погодження певних видів проектів нормативно-

правових актів, а саме:  

                 1) максимальний строк очікування пропозицій та зауважень від 

громадськості щодо проекту регуляторного нормативно-правового акта – 

сорок п’ять днів, через те що фізичні та юридичні особи, які дійсно 

займають активну громадську позицію, зацікавлені та беруть участь в 

обговореннях проектів регуляторних нормативно-правових актів 

центральних органів виконавчої влади, відреагують на оприлюднений 

проект відразу, а встановлення, на нашу думку, можливого тримісячного 

строку створює умови для затягування нормотворчого процесу;  
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2)  максимальний строк консультацій із громадськістю щодо 

обговорення проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади 

у разі необхідності (встановлення такої вимоги законодавством) або 

ініціативи суб’єкта нормотворення чи головного розробника проекту – 

сорок п’ять днів;  

                 3)  позачергове погодження нормативно-правових актів, поданих 

на погодження повторно, для заінтересованих органів – протягом двох 

робочих днів, для уповноваженого органу, який реалізує державну 

регуляторну політику, – протягом десяти робочих днів;  

                 4)  поданий на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України після доопрацювання нормативно-правовий акт, який фактично 

вже був проаналізований та досліджений, має бути розглянутий знов-таки 

не на загальних підставах, а як повторно поданий, протягом п’яти робочих 

днів. 

15. Висловлено пропозицію нормативно визначити, що доцільно 

безпосередньо на суб’єкта нормотворення – місцеву державну 

адміністрацію в особі голови (так як голова місцевої державної 

адміністрації одноособово видає розпорядження, то рішення має приймати 

саме він) покласти право вирішити, який структурний підрозділ 

держадміністрації, її апарату, інший орган буде головним розробником 

проекту розпорядження, та визначити, які органи є заінтересованими та 

братимуть участь в його створенні та погодженні. 

16. Зроблено висновок, що потребує корегування норма 

встановлення строку опрацювання проекту розпорядження голови місцевої 

держадміністрації. У зв’язку з цим запропоновано визначити, що проект має 

бути опрацьовано протягом 15-ти днів і за потреби строк його опрацювання 

можна буде продовжити, але в такому разі необхідно передбачити, що 

такий строк продовження може складати не більше ніж п’ять днів. 



 300 

При цьому обґрунтовано доцільність обов’язкового залучення 

юридичного відділу до процесу створення нормативно-правового акта від 

початкової стадії його розробки. 
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РОЗДІЛ 4 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 

 

4.1 Практичні проблеми правового регулювання нормотворчої 

діяльності органів виконавчої влади 

 

Загальновідомо, що сьогодні в Україні набула актуальності проблема 

недостатнього регулювання нормотворчої діяльності взагалі та органів 

виконавчої влади зокрема. На дуже низькому рівні залишається нормативне 

регулювання процесу створення нормативно-правових актів, ця група 

відносин врегульована частково лише за певними напрямками, такими як 

порядок створення регуляторних нормативно-правових актів; нормативно-

правових актів які мають міжвідомчий характер або зачіпають права і 

свободи громадян та відповідно підлягають державній реєстрації в органах 

юстиції тощо, як наслідок – відсутність єдиного нормативно-правового 

акта, яким має бути врегульовано нормотворчу діяльність в Україні взагалі. 

Враховуючи нагальну, суттєву проблему загальнодержавного рівня, важко 

зрозуміти, чому прийняття законодавчого нормативно-правового акта, яким 

має бути врегульовано нормотворчу діяльність в країні, взагалі не вирішено 

такий тривалий час?  

Окремі аспекти окресленої проблематики стали предметом 

дослідження багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких: 

П.В. Кикоть [316], Н.А. Железняк [317], Ж.П. Докторова [318], Т.В. Курусь 

[319], Н.Ф. Лата [320], І.В. Арістова [321], О.Л. Дзюбенко [322], А.О. 

Рибалкін [323], В.В. Конопльов [324], В.В. Жидецька [325], В.М. Гаращук 

[326], І.П. Голосніченко [327], Д.А. Лагун [328], Н.В. Лазнюк [329], Ю.М. 

Козлов [330], Я.Б. Глущенко [331], І.Б. Коліушко [332], О.П. Западинчук 
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[333], М.С. Нечеська [334], Р.М. Ширшикова [335], С.Я. Вавженчук [336] та 

ін. 

Перший проект Закону «Про нормативно-правові акти України» [337] 

було внесено на розгляд ще в січні 1995 року, до його розробки було 

залучено відомих фахівців-правознавців, у тому числі з Академії правових 

наук України та Національної юридичної академії України імені Ярослава 

Мудрого. Згодом намагання певних кіл в парламенті призвели до 

розділення предмета регулювання та існування двох проектів законів «Про 

нормативно-правові акти» та «Про закони і законодавчу діяльність» [338]. 

Але Президентом України взагалі позицію щодо такого розділення було 

визначено, як хибну, та висловлено думку щодо доцільності розробки 

єдиного закону, яким необхідно передбачити всі аспекти правотворчої 

діяльності, порядок створення всіх видів нормативно-правових актів: і 

законів, і підзаконних нормативно-правових актів [339]. У Пропозиціях 

Президента України підставами для накладення вето були названі ціла 

низка невідповідностей норм Закону положенням Конституції України, а 

також значна кількість недоліків техніко-юридичного характеру. Президент 

запропонував відхилити Закон як такий, що «не запроваджує єдиного 

концептуального підходу до врегулювання питань, пов’язаних із системою, 

видами, ієрархією нормативно-правових актів, розробленням якісних 

проектів нормативно-правових актів, їх прийняттям, набранням ними 

чинності, їх державною реєстрацією» [135, с. 363]. До речі, ми 

погоджуємося із такою позицією, тому що створення та розробка двох 

законопроектів займатиме триваліший час та потребуватиме більших 

матеріальних затрат, а питання регулювання нормотворчої діяльності в 

Україні залишатиметься не вирішеним.  

Чи не основним аргументом на користь прийняття закону про 

нормативно-правові акти є те, що такі закони існують у багатьох 

зарубіжних державах. Постановою Міжпарламентської Асамблеї держав-
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учасників СНД 13.05.1995 р. прийнято рекомендаційний акт «Про 

нормативно-правові акти держав-учасниць СНД». Не без його впливу в 

Республіці Туркменістан прийнято закон «Про нормативно-правові акти» 

(18.07.1996 р.), у Республіці Киргизстан – «Про нормативні правові акти 

Киргизької Республіки» (01.07.1996 р.), Республіці Казахстан – «Про 

нормативні правові акти» (набрав чинності 24.03.1998 р.) [135, с. 363]. 

Проте, на жаль, до цього часу дане питання так законодавчо і не 

врегульоване. 

Відсутність правового регулювання нормотворчої діяльності не 

означає припинення нормотворчого процесу в Україні. Законодавство 

розвивається, але процес цей проходить «бурхливо і неузгоджено», що не 

може сприяти створенню якісних та ефективних нормативно-правових актів 

і, відповідно, знижує авторитет права та влади в країні. «Неврегульованість 

механізмів правотворчості на законодавчому рівні призводить до того, що 

нерідко приймаються недостатньо технічно опрацьовані проекти, що 

містять неточні й нечіткі розпорядження, протиріччя і прогалини, не всі 

нормативні акти уніфіковані за структурою і стилем викладу, узгоджені з 

чинним законодавством, не завжди дотримуються єдність термінології, 

механізми дотримання правила обов’язкової заміни застарілих актів і їх 

частин, внесення до них своєчасних змін» [340, с. 103-104].  

Таким чином, недостатність і недосконалість регулювання 

нормотворчого процесу призводить до прийняття неефективних, неякісних 

нормативно-правових актів, порушень в процесі їх створення та, як 

наслідок, – скасування таких нормативно-правових актів, визнання їх 

неконституційними, нечинними [341, с. 10].   

Законодавством України на Міністерство юстиції та його структурні 

підрозділи покладаються функції з державної реєстрації нормативно-

правових актів органів виконавчої влади, які зачіпають права, свободи та 
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інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, що полягає в 

наступному:  

по-перше, проведенні правової експертизи цих нормативно-правових 

актів на відповідність Конституції та законодавству України. 

Саме при проведенні правової експертизи нормативно-правових актів, 

поданих на державну реєстрацію, і виявляються нормативно-правові акти, 

державна реєстрація яких, за певних підстав, не може бути здійснена. З 

цього приводу Ю.Г. Арзамасов зазначає, що у сучасних умовах правового 

регулювання якість як законодавства знаходиться не на високому рівні. Це 

стосується також відомчих і муніципальних нормативних правових актів, 

які часто не відповідають техніко-юридичним правилам і вимогам, а іноді й 

міжнародним стандартам в галузі прав людини. Для виявлення та 

запобігання таких дефектів важливе значення має проведення правової 

експертизи, системоутворюючим видом якої є моніторинг нормативних 

актів. У цьому зв'язку актуальною проблемою державного рівня виступає 

створення дієвої системи правової експертизи, яка повинна спиратися на 

сучасну теоретичну модель [342, с. 3]. 

Досліджуючи значення правової експертизи нормативно-правових 

актів, О.В. Бутенко виокремлює основні та додаткові її ознаки:  

І. Основні: є специфічною формою діяльності, що полягає в 

аналітичній роботі по оцінювані якісних характеристик об’єкту щодо їх 

відповідності чітко визначеним критеріям; здійснюється уповноваженими 

суб’єктами, котрі мають необхідні знання та досвід, а також наділені 

відповідним правовим статусом; має власний специфічний об’єкт 

експертування, що являє собою проект юридичного документу, націлений 

на здійснення правового впливу на суспільні відносини; має науково 

обґрунтований характер, оскільки, з однієї сторони, є самостійним засобом 

забезпечення науковості правотворчого процесу, а з іншої сторони, 

базується на наукових принципах, правилах та методиках з метою 
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досягнення максимального рівня об’єктивності результатів експертизи; 

здійснюється у формі дослідження, перевірки, аналізу та оцінки наданого на 

експертизу об'єкта, з метою надання зауважень на проект юридичного 

документу та рекомендацій щодо його вдосконалення; є результативною 

діяльністю, оскільки результатом є науково обґрунтований експертний 

висновок, що має відповідний правовий статус та націлений на 

вдосконалення якості юридичного документу; має системний характер, 

оскільки має власну видову різноманітність (основна, контрольна, 

повторна, допоміжна тощо експертизи); має методологічний характер, 

змістом якого є заснованість експертизи на системі правил, форм та 

методик здійснення, що мають науково обґрунтований характер та 

націленість на вдосконалення практики її здійснення; має процесуальний 

характер, оскільки здійснюється в певній послідовності відповідно до 

стадій правової експертизи; має правовий характер, оскільки базується на 

системі правових норм, що визначають статус суб’єктів правової 

експертизи, процесуальний характер її здійснення, принципи правової 

експертизи, статус експертного висновку тощо.  

ІІ, Додаткові: є різновидом експертної діяльності, змістом якої є 

проведення дослідження, перевірки, аналізу та оцінювання рівня 

досконалості відповідних об’єктів експертизи, а також підготовка 

обґрунтованих висновків з метою прийняття найбільш зваженого та 

об’єктивно зумовленого рішення; здійснюється за допомогою розумових 

здібностей людини шляхом мислення та побудови відповідних логічних 

висновків; відповідає законам логічного мислення; має соціальний 

характер, оскільки здійснюється уповноваженими фахівцями як суб’єктами 

соціуму відносно соціальних об’єктів, предметів та явищ; має прикладний 

характер, оскільки здійснюється на практиці шляхом використання системи 

прийомів і підпорядковується відповідним правилам [343, с. 7-8].  
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Про виняткове значення правової експертизи йдеться також у працях 

В.І. Захарової [344], М.В. Ралдугіна [345], А.С. Югфельда [346] та інших. 

Також на Міністерство юстиції України та його структурні підрозділи 

покладаються функції з: прийнятті рішення про їх державну реєстрацію і 

присвоєнні реєстраційного номера; занесення зареєстрованого нормативно-

правового акта до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 

[106].  

Нами вже зазначалося, що органами юстиції за таких умов може бути 

прийнято рішення про повернення нормативно-правового акта на 

доопрацювання (на прохання органу нормотворення або при порушеннях 

вимог законодавства України про державну реєстрацію нормативно-

правових актів) або у державній реєстрації нормативно-правового акта 

може бути відмовлено у разі невідповідності його Конституції та законам 

України, іншим актам законодавства та нормам міжнародного права; 

видання нормативно-правового акта з порушенням вимог законодавства; 

неузгодження його з заінтересованим органами; викладення нормативно-

правого акта з порушенням вимог правопису і нормопроектувальної 

техніки; інших суперечностей [106].  

Узагальнюючи вищевикладене, можна визначити, що в державній 

реєстрації нормативно-правового акта може бути відмовлено за двох 

підстав:  

по-перше, за певні порушення та недотримання за змістом та формою 

нормативно-правового акта, тобто за матеріальних підстав (невідповідність 

нормам чинного законодавства змісту нормативно-правового акта, 

недотримання правил правопису, діловодства тощо);  

по-друге, за порушення процедури створення нормативно-правового 

акта (непогодження нормативно-правового акта із заінтересованими 

особами, недотримання процедури створення регуляторних нормативно-

правових актів тощо), тобто за процесуальних підстав. 
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Нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого відмовлено 

органом юстиції, підлягає скасуванню органом нормотворення протягом 5-

ти днів з дня отримання рішення про відмову.   

Наприклад, за інформацією Міністерства юстиції України «за 4 місяці 

2015 року Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській 

області Міністерства юстиції України відмовлено в державній реєстрації 3 

нормативно-правових актів» [347] (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів, в державній реєстрації яких відмовлено  

Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області  

протягом 2015  року  

 

 

Вид НПА 

 

 

Орган, 

що видав 

НПА 

 

Назва 

українською 

мовою 

 

№ листа 

 

Підстава відмови в 

державній 

реєстрації НПА 

(стислий зміст) 

 

Розпоряд

ження 

голови 

облдержа

дмі-

ністрації 

від 20 

квітня 

2015 року 

 

 

Полтавсь

ка 

обласна 

державна 

адміністр

ація 

 

 

 

Про закінчення 

опалювального 

періоду 2014/15 

року 

 

 

 

30.04.20

15 № 09-

39/ 52-

2253 

відмовлено на 

підставі пп. «а», «б» 

п.13 Положення про 

державну 

реєстрацію 

нормативно-

правових актів 

міністерств та інших 

органів виконавчої 

влади, 

затвердженого 
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  № 184 постановою КМУ 

від 28.12.92 №731 

Розпоряд

ження 

голови 

облдержа

дмі-

ністрації 

від 15 

червня 

2015 року 

№ 291 

Полтавсь

ка 

обласна 

державна 

адміністр

ація 

Про 

затвердження 

Положення про 

Комісію з 

відбору 

консультантів, 

товарів, робіт та 

неконсульта- 

ційних послуг 

30.06.20

15 № 09-

39/ 61-

2262 

відмовлено на 

підставі пп. «а», «б», 

«г» п.13 Положення 

про державну 

реєстрацію 

нормативно-

правових актів 

міністерств та інших 

органів виконавчої 

влади, 

затвердженого 

постановою КМУ 

від 28.12.92 №731 

Наказ від 

23 липня 

2015 року 

№ 692 

Департам

ент 

охорони 

здоров'я 

Полтавсь

кої 

обласної 

державно

ї 

адміністр

ації 

Про 

затвердження 

Порядку 

проведення 

конкурсу на 

заміщення 

вакантної посади 

керівника 

закладу охорони 

здоров’я 

31.07.20

15 № 09-

39/69-

2270 

відмовлено на 

підставі пп. «а», «б», 

«г» п.13 Положення 

про державну 

реєстрацію 

нормативно-

правових актів 

міністерств та інших 

органів виконавчої 

влади, 

затвердженого 

постановою КМУ 
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від 28.12.92 №731 

 

Це свідчить про те, що «робота юридичних служб суб’єктів 

нормотворення потребує покращення, оскільки прогалини в ній негативно 

відображаються на підготовці нормативно-правових актів, які в 

подальшому подаються на державну реєстрацію», нормативно-правові акти 

низького рівня, а саме: норми їх неузгоджені із положеннями інших 

нормативно-правових актів чинного законодавства, норми викладені 

нечітко, складені із порушенням порядку ведення діловодства, не узгоджені 

із заінтересованими органами тощо.  

Міністерством юстиції України також зазначається, що за такою 

підставою, як «відсутність узгодження нормативно-правових актів із 

заінтересованими органами та необхідність приведення їх у відповідність 

до чинного законодавства», протягом 2015 року було повернуто на 

доопрацювання такі нормативно-правові акти:  

1) Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) Державного 

підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з 

користуванням радіочастотним ресурсом України, вимірюванням 

параметрів телекомунікаційних мереж та виділенням номерного ресурсу 

[348];  

2) Про затвердження Положення про обробку та захист персональних 

даних працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [349];  

3) Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів 

на посади керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання 

та виявлення корупції підприємств, установ, організацій та об’єднань, що 

належать до сфери управління Міненерговугілля України [350];  

3) Про затвердження Форм реєстраційних карток джерел іонізуючого 

випромінювання [351];  
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4) Про затвердження Порядку користування Державним регістром 

джерел іонізуючого випромінювання [352];  

5) Про затвердження технічних описів бланків документів, які 

видаються підрозділами МВС [353];  

6) Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-

курортного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних 

ситуацій [354];  

7) Про затвердження Порядку створення та ведення Державного 

кадастру природних лікувальних ресурсів [355];  

8) Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 23 вересня 2009 року № 687 [356];  

9) Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів [357];  

10) Про затвердження Примірного положення про гуртожитки [358].  

Враховуючи, що суб’єкти нормотвореня не завжди виконують усі 

висловлені органом державної реєстрації зауваження та вимоги, із загальної 

кількості повернутих на доопрацювання Міністерством юстиції України 73 

нормативно-правових акта було скасовано, що складає 31 % від загальної 

кількості повернутих на доопрацювання [359, с. 72]. 

Аналіз діяльності Головного управління юстиції в Київській області 

щодо реєстрації нормативно-правових актів за 2011-2012 рр. виявив, що 

протягом цього періоду не приймалося жодного рішення про відмову в 

державній реєстрації нормативно-правового акта, поданого до управління 

юстиції, у 2012 році жодного нормативно-правового акта не було повернуто 

на доопрацювання (у 2011 році – 4); протягом зазначеного періоду не було 

скасовано жодного рішення про державну реєстрацію нормативно-

правового акта [360]. Зазначені показники Головного управління юстиції у 

Київській області свідчать про вищу якість нормативно-правових актів, 

поданих на державну реєстрацію у порівнянні із показниками Міністерства 

юстиції України у 2009 році, можливо, це свідчить про вдосконалення 
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роботи з підготовки підзаконних нормативно-правових з 2009 до 2012 рр. 

або про більш високий рівень кваліфікації працівників Міністерства юстиції 

України, які проводять досконалішу правову експертизу нормативно-

правових актів, поданих на державну реєстрацію. 

Отже, можна зробити висновок, що органи юстиції при відмові в 

державній реєстрації, поверненні на доопрацювання нормативно-правових 

актів перешкоджають впровадженню та подальшому застосуванню 

нормативно-правових актів, які порушували б права, свободи та законні 

інтереси громадян, суперечили Конституції і чинному законодавству тощо. 

Разом із тим Н.Ф. Лата в дисертаційному дослідженні зазначає, що 

правозастосування є засобом «надання об’єктивної оцінки повноті та 

своєчасності нормативно-правових актів, виявлення недоліків та прогалин в 

діяльності певного органу виконавчої влади під час нормотворення» [152, с. 

7]. Ми погоджуємося з такою позицією, що саме в процесі застосування та 

реалізації нормативно-правового акта виявляються його недоліки та 

можливі суперечності, які є наслідком не порушень в процесі створення 

нормативно-правових актів, а недосконалого дослідження суспільних 

відносин, які регулюватимуться певним нормативно-правовим актом або їх 

плинністю та практичними проблемами реалізації нормативно-правового 

акта, які інколи неможливо передбачити. Так, вбачається, що неможливо 

створити досконале законодавства, яке не матиме змін та доповнень, але 

наявність єдиного законодавчого регулювання нормотворчого процесу 

сприятиме недопущенню прийняття нормативно-правових актів з 

порушенням процедури їх створення та, відповідно, подальшого скасування 

їх за процесуальних підстав. 

При виявленні в процесі правозастосування нормативно-правових 

актів, які суперечать законодавству, видані з певними порушеннями тощо, 

уповноваженими органами застосовується інститут їх скасування. Одним із 

видів скасування є скасування рішення про державну реєстрацію 
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нормативно-правового акта органом юстиції [361, с. 101]. Ми вважаємо, що 

скасування нормативно-правових актів – це негативний фактор, який є 

наслідком певних недоліків як в процесі створення нормативно-правового 

акта, так і в результаті його застосування, але регулювання процесу 

скасування як рішення про державну реєстрацію, так і саме нормативно-

правових актів має важливе значення для конкретизації часових меж 

(терміну) чинності нормативно-правових актів. 

Міністерством юстиції України затверджено Порядок скасування 

рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до 

державного реєстру, яким передбачено «процедуру скасування рішення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного 

реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої 

влади …, дату виключення з державного реєстру нормативно-правових 

актів …, нормативно-правового акта, рішення про державну реєстрацію 

якого скасовано, опублікування рішення про скасування державної 

реєстрації, оскарження скасування рішення про державну реєстрацію» 

[362]. Проектом Закону України «Про нормативно-правові акти» 

пропонується встановити, що Порядок скасування рішення про державну 

реєстрацію підзаконних нормативно-правових актів має бути встановлений 

не Міністерством юстиції, а Кабінетом Міністрів України [174], тобто 

відповідний Порядок має бути встановлений не наказом Мін’юсту, а 

постановою Кабінету Міністрів України, підзаконним нормативно-

правовим актом вищої юридичної сили, що підвищує статус та важливість 

поставленого питання. 

Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правового акта визначено:  

1) виявлення обставин, які не були відомі під час державної реєстрації 

нормативно-правового акта органу юстиції, який реєстрував нормативно-

правовий акт;  



 313 

2) «набрання законної сили судовим рішенням про визнання 

нормативно-правового акта незаконним чи таким, що не відповідає 

нормативно-правовому акту вищої юридичної сили повністю або в окремій 

його частині»;  

3) одержання повідомлення від спеціально уповноваженого органу 

виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики про 

виявлення обставин, за наявності яких регуляторний акт не мав бути 

прийнятим, або про припинення дії регуляторного нормативно-правового 

акта чи окремих його положень;  

4) «одержання висновку Секретаріату Урядового уповноваженого у 

справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України, 

Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 

Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та 

Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі, 

міжрайонних/міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції про 

невідповідність нормативно-правового акта Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. і протоколам до неї та практиці 

Європейського суду з прав людини»;  

5) неприведення нормативно-правового акта у відповідність до 

нормативно-правового акта вищої юридичної сили, на підставі якого він 

прийнятий;  

6) «інші обставини, що виникли після державної реєстрації 

нормативно-правового акта» [362]. Проектом Закону «Про нормативно-

правові акти» визначені аналогічні підстави скасування рішення про 

державну реєстрацію нормативно-правового акта, але однією з підстав є 

«винесення судом рішення про визнання зазначеного акта незаконним чи 

таким, що не відповідає нормативно-правовому акту вищої юридичної сили 

повністю або в окремій його частині», але ми вважаємо, що факт винесення 

рішення судом не може бути підставою скасування рішення про державну 
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реєстрацію, а лише набрання таким рішенням юридичної сили, тобто 

«кінцеве» рішення, яке не буде оскаржене або відмінене. До речі, нами вже 

відзначалося, що Кодексом адміністративного судочинства України 

передбачено, що рішення щодо оскарження нормативно-правового акта 

судом приймається у формі постанови. Так, підставою скасування рішення 

про державну реєстрацію нормативно-правового акта має бути визначено 

набрання чинності постановою суду про визнання нормативно-правового 

акта незаконним або таким, що не відповідає нормативно-правовому акту 

вищої юридичної сили.  

Сожі підстави скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правового акта наведено в працях О.О. Бека [363], І.В. 

Антонова [364], С.А. Мягченка [365], Л.М. Горбунової [366] тощо. 

Наприклад, Л.М. Горбуновою, яка окремо досліджувала підзаконні 

нормативно-правові акти та питання їх державної реєстрації в органах 

юстиції, було проаналізовано та надано правову оцінку випадків, 

пов’язаних з порушення правових норм, та встановлено, що ними є: 

«порушення чи обмеження актом встановлених законом прав, свобод чи 

законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій; 

покладення на них непередбачених законодавством обов’язків; видання 

акта з перевищенням компетенції відповідного органу виконавчої влади; 

невідповідність акта вимогам законодавства про мови;  невиконання 

процедур узгодження акта із заінтересованими органами, коли це 

відповідно до чинного законодавства є обов’язковим» [208, с. 16].  

Рішення про скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правового акта оформлюється наступними процесуальними 

документами: по-перше, складається висновок про скасування рішення, 

встановленого зразка та, по-друге, відповідний наказ органу державної 

реєстрації [362], який і є підставою для скасування рішення про державну 

реєстрацію та подальшого виключення нормативно-правового акта, 
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рішення про державну реєстрацію якого скасовано з Єдиного державного 

реєстру нормативно-правових актів. 

Скасування рішення про державну реєстрацію здійснюється органом 

державної реєстрації, який зазначену реєстрацію і проводив. Водночас 

Порядком скасування рішення про державну реєстрацію встановлено, що «у 

разі надходження до Міністерства юстиції України скарги на нормативно-

правовий акт, зареєстрований територіальним органом Міністерства 

юстиції України, або в разі виявлення Міністерством юстиції України під 

час перевірки зареєстрованого територіальним органом Міністерства 

юстиції України нормативно-правового акта, що суперечить чинному 

законодавству, Міністерство юстиції України має право скасувати рішення 

про державну реєстрацію такого акта за встановленою цим Порядком 

процедурою» [362]. Але, таким чином, повноваження щодо скасування 

рішення будь-якого нижчестоящого органу державної реєстрації 

(територіального органу юстиції) про державну реєстрацію нормативно-

правового акта покладено лише на Міністерство юстиції. Разом із тим 

територіальні органи юстиції є обласного та місцевого рівнів (відповідно до 

вертикалі виконавчої влади безпосередньо Міністерству юстиції 

підпорядковуються управління юстиції обласного рівня – Головні в 

областях, а управління юстиції місцевого рівня – Головним управлінням 

юстиції в областях). Таким чином, у разі надходження аналогічної скарги 

щодо нормативно-правового акта (оскарження), зареєстрованого районним 

(міським, міськрайонним, міжрайонним) управлінням юстиції, до 

відповідного Головного управління юстиції в цій області (територіальний 

орган юстиції обласного рівня, якому безпосередньо підпорядковане 

територіальне управління юстиції місцевого рівня), ми вважаємо, що 

аналогічне повноваження має бути і у Головних управлінь юстиції в 

областях, містах Києві та Севастополі, які також мають право проводити 

перевірки у відповідних, підпорядкованих місцевих управліннях юстиції, та 
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застосовувати заходи щодо усунення виявлених недоліків, зокрема 

приймати рішення щодо скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правового акта, прийнятого підпорядкованим управлінням 

юстиції. 

Рішення про скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правового акта є прямою вказівкою до скасування самого 

нормативно-правового акта органом нормотворення.  

Окремої уваги, на нашу думку, потребує норма щодо опублікування 

наказу органу юстиції про скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правового акта органу виконавчої влади та строки цього 

опублікування. Так, Порядком скасування рішення про державну 

реєстрацію нормативно-правового акта передбачено, що «наказ 

Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну 

реєстрацію нормативно-правового акта опубліковується в «Офіційному 

віснику України», а наказ територіального органу Міністерства юстиції 

України оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації» та «у 

супровідному листі, з яким наказ про скасування рішення про державну 

реєстрацію нормативно-правового акта передається для опублікування, 

указується дата виключення нормативно-правового акта з державного 

реєстру. Зазначена інформація разом з наказом про скасування рішення про 

державну реєстрацію нормативно-правового акта оприлюднюється в 

«Офіційному віснику України» [362]. Разом із тим ми визнаємо, що 

недостатньо врегульовано норму щодо опублікування наказу 

територіального органу юстиції стосовно  скасування рішення про 

державну реєстрацію підзаконного нормативно-правового акта, яке має 

важливе значення для забезпечення доведення до відома населення 

інформації про скасування нормативно-правового акта. Вважаємо, що 

необхідно конкретизувати, що така інформація має бути опублікована в 

друкованих засобах масової інформації місцевої державної адміністрації, 



 317 

яка розповсюджується на території певного регіону (тобто це має бути 

державний друкований засіб масової інформації). Необхідно також 

передбачити обов’язок таких друкованих засобів масової інформації 

оприлюднювати накази територіальних органів юстиції про скасування 

рішення про державну реєстрацію підзаконних нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади.  

Дійсно, важливим є опублікування інформації про дату виключення 

нормативно-правового акта з державного реєстру нормативно-правових 

актів, тому що саме з ним пов’язана дата припинення чинності нормативно-

правового акта. Але з норми ч. 2 п. 17 Порядку скасування рішення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного 

реєстру, вбачається, що така інформація оприлюднюється лише в 

«Офіційному віснику України», але в цьому друкованому засобі масової 

інформації, як це встановлено раніше, друкується інформація лише 

Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну 

реєстрацію нормативно-правового акта. Ми вважаємо, що необхідно 

доповнити ч. 2 п. 17 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію 

словами: «… та друкованих засобах масової інформації місцевої державної 

адміністрації, яка розповсюджується на території певного регіону». Таким 

чином буде встановлена норма щодо необхідності оприлюднення 

інформації не лише про факт скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правового акта територіальним органом юстиції, а й 

обов’язковості визначення дати виключення такого нормативно-правового 

акта органу виконавчої влади з Реєстру та, відповідно, буде оприлюднена 

дата припинення чинності такого нормативно-правового акта. Ми 

вважаємо, що встановлення такої норми сприятиме захисту прав і свобод 

фізичних та юридичних осіб, яких стосується певний підзаконний 

нормативно-правовий акт, але відсутність інформації про строк припинення 

його чинності може тягнути за собою негативні наслідки як соціального, 
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так і матеріального, фінансового характеру. 

Окремо слід зазначити, що, враховуючи те, що підзаконний 

нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого 

скасовано, припиняє чинність з дня виключення його з державного реєстру, 

то, як нами вже зазначалося, дуже важливо опублікувати інформацію щодо 

скасування рішення про державну реєстрацію та виключення нормативно-

правового акта з реєстру з метою доведення її до відома заінтересованих 

фізичних та юридичних осіб. Законодавством визначено норму 

обов’язковості опублікування такої інформації, але не встановлено терміну, 

протягом якого така інформація має бути надрукована. Так, з метою захисту 

прав і свобод фізичних та юридичних осіб, оперативного доведення 

інформації щодо скасування рішення про державну реєстрацію 

підзаконного нормативно-правового акта органу виконавчої влади та 

виключення його з державного реєстру до зацікавлених осіб встановити, що 

відповідний наказ із супровідним листом, який має містити інформацію про 

дату виключення нормативно-правового акта з державного реєстру, 

наступного робочого дня після виключення з реєстру подається до 

друкованого засобу масової інформації для подальшого опублікування та в 

той же день оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного органу 

юстиції. До речі, доцільно встановити для друкованих засобів масової 

інформації, особливо це стосується регіональних ЗМІ місцевих державних 

адміністрацій, обов’язок не лише друкувати інформацію відповідного 

управління юстиції про скасування рішення про державну реєстрацію, а й 

встановити, що вони мають її надрукувати протягом тижня з дня 

надходження цієї інформації до редакції. 

Як уже зазначалося, законодавством передбачено, що за певних 

підстав підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади 

можуть бути скасовані також органом виконавчої влади вищого рівня 

(постанови Кабінету Міністрів України – Президентом (хоча він і не є 



 319 

вищестоящим органом виконавчої влади над Кабінетом Міністрів України, 

але відповідно до Конституції, як глава держави, має право скасовувати 

акти Кабінету Міністрів); акти міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади – Кабінетом Міністрів України; територіальних органів 

міністерств – міністрами; територіальних органів виконавчої влади – 

центральними органами виконавчої влади або міністром, який спрямує  

його діяльність; розпорядження голів місцевих державних адміністрацій – 

Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого 

рівня [235]. 

Разом із тим система органів виконавчої влади в України передбачає 

територіальні органи вищого і нижчого рівня. Нами було запропоновано 

визначати їх, як органи виконавчої влади обласного та місцевого 

(районного, міського) рівня. Так, Типовим положенням про територіальні 

органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади 

встановлено підпорядкованість територіальних органів виконавчої влади 

відповідному міністерству чи іншому центральному органу виконавчої 

влади, а територіальні органи нижчого рівня підпорядковані 

територіальним органам вищого рівня [213]. Тобто встановлено 

підпорядкування по вертикалі, але аналіз норм чинного законодавства щодо 

скасування нормативно-правових актів територіальних органів центральної 

виконавчої влади виявляє, що не передбачено скасування актів органів 

виконавчої влади районного рівня органами виконавчої влади обласного 

рівня. Аналогічна ситуація була нами виявлена і щодо скасування рішення 

про державну реєстрацію нормативно-правового акта. Виникає питання: або 

законодавець навмисно обмежив право територіальних органів виконавчої 

влади обласного рівня скасовувати акти підпорядкованих органів 

виконавчої влади, або вважається, що, враховуючи вертикальну 

підпорядкованість органів виконавчої влади, відповідно і територіальні 

органи виконавчої влади обласного рівня мають право скасовувати 
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нормативно-правові акти підпорядкованих органів за певних підстав. Але 

ми вважаємо, що норми мають бути викладені чітко та досконало, не 

допускаючи різночитань та обумовлень. Пропонуємо, за аналогією із 

Законом України «Про місцеві державні адміністрації», допонити 

положення про територіальні органи виконавчої влади нормою щодо права 

скасування актів органів виконавчої влади відповідним наказом органу 

виконавчої влади вищого рівня, якому він безпосередньо 

підпорядковується.  

Отже, знов підтверджується запропонована нами в роботі 

класифікація видів скасування підзаконних нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади (в даному контексті) на: скасування органом 

нормотворення, скасування вищестоящим органом; скасування органом 

юстиції рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта. 

Науковець Я.С. Рябченко, яка окремо досліджувала особливості 

оскарження нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві, 

зазначає, що в Україні існує «адміністративний і судовий порядок 

вирішення адміністративно-правових спорів». Адміністративний полягає в 

можливості звернення особи, права, свободи та законні інтереси якої 

порушуються, із скаргою до «органу, який безпосередньо порушив її права, 

або до вищого органу», а судовий – у можливості «звернення фізичної чи 

юридичної особи зі скаргою безпосередньо до суду» [367, с. 9]. 

Продовжуючи наукову думку, слід зазначити, що на переконання М.С. 

Носенко, реалізація рішень у справах про визнання нормативних актів 

незаконними здійснюється в переважно в адміністративному порядку. 

Таким рішенням на відповідача не повинна покладатися обов'язок 

скасувати нормативний правовий акт, так як цей акт вважається нечинним з 

моменту вступу рішення в законну силу або з моменту, визначеного судом 

та зазначеного в резолютивній частині судового рішення. Реалізація такого 

рішення полягає в опублікуванні в ЗМІ відомостей про рішення суду про 
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визнання нормативного правового акта незаконним з метою доведення цієї 

інформації до всіх зацікавлених осіб [368, с. 9]. 

Подібної думки дотримуються також В.Е. Беляневич [369], В.В. Зуй 

[370], І.О. Тимченко [371], А.Ю. Осадчий [372], А.С. Євстигнєєв [373], О.В. 

Константий [374], С.В. Нікітін [375] та інші. 

В свою черну, у своєму дисертаційному дослідженні І.О. Грибок 

робить висновок, що структуру інституту адміністративного оскарження 

підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади 

утворюють групи норм об’єднані предметом їх регулювання (у межах 

спільного загального предмету), зокрема: а) норми, які законодавчо 

закріплюють право особи на оскарження; б) норми, що визначають форму і 

порядок реалізації права особи на оскарження; в) норми, що встановлюють 

принципи адміністративного оскарження; г) норми, які регламентують 

порядок здійснення провадження за скаргами, а також визначають порядок 

оскарження рішення прийнятого за результатом розгляду скарги; д) норми, 

які визначають суб’єктів та порядок здійснення окремих видів контролю, за 

дотриманням законодавства, що регламентує порядок адміністративного 

оскарження; е) норми, які встановлюють підстави та види відповідальності 

суб’єктів адміністративного провадження за скаргами [376, с. 5]. 

Враховуючи наведене вище, можна зазначити, що порядок 

оскарження підзаконних нормативно-правових актів можна розділити на: 

1) адміністративний, до якого можуть бути віднесені: скасування органом 

нормотворення, скасування вищестоящим органом; скасування органом 

юстиції рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта та 

2) судовий, до якого може бути віднесено оскарження нормативно-правових 

актів у судовому порядку. 

Вважається, що судовий порядок оскарження має певні переваги 

перед адміністративним. Однією з основних гарантій захисту прав і свобод 

фізичних та юридичних осіб в Україні є право на звернення до суду, якщо 
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ці особи вважають, що їх права, свободи та законні інтереси порушуються. 

Так, питання визнання нормативно-правового акта незаконним чи таким, 

що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, повністю або в 

окремій його частині віднесені до компетенції адміністративних судів 

України [257]. Аналізуючи положення Кодексу адміністративного 

судочинства України, можна сказати, що в даних нормах проведено 

розмежування видів нормативно-правових актів, які оскаржуються. 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, постанови 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення органів місцевого 

самоврядування оскаржуються на предмет їх законності (крім 

конституційності); нормативно-правові акти міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій оскаржуються на 

підставі їх законності та відповідності правовим актам вищої юридичної 

сили. У свою чергу, постанови Верховної Ради України, укази і 

розпорядження Президента України, акти Вищої ради юстиції, рішення 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядаються в судах щодо 

їх законності (крім конституційності). Таким чином, зазначені види 

нормативно-правових актів, які розглядаються в суді, та притаманні 

процедурі оскарження нормативно-правових актів і є особливою формою 

діяльності органів виконавчої влади, за допомогою якої дані органи 

реалізують свої повноваження [377, с. 106]. 

Н.Є. Блажівська зазначає, що оскарження нормативно-правових актів 

є однією з найважливіших категорій справ, які підлягають розгляду в 

адміністративних судах, що обумовлено «надзвичайно великим ступенем 

впливу результатів розгляду судом таких справ на систему правового 

регулювання та суспільство в цілому», та відповідно мають «підвищений 

соціальний ефект» [378, с. 69]. Я.С. Рябченко вважає, що «зазначена 

процедура є дуже важливою для правової держави, де кожен громадянин 
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спроможний самостійно законними засобами реагувати на порушення своїх 

прав і свобод. Така процедура реалізується через функціонування 

адміністративних судів й спрямована на вдосконалення правотворчої 

діяльності суб’єктів владних повноважень» [367, с. 9]. Так, вбачається, що 

велике значення приділяється можливості оскарження підзаконних 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади саме в судовому 

порядку, бо лише в цьому випадку ініціатива оскарження належить 

фізичним та юридичним особам, права та законні інтереси яких 

порушуються в процесі реалізації, застосування конкретного нормативно-

правового акта. 

Недоліки та недосконалості законодавства взагалі та процедури 

створення нормативно-правових актів зокрема, підтримання їх у 

контрольному стані, а саме своєчасне та повне приведення їх у 

відповідність до вищестоящих нормативно-правових актів, узгодження між 

собою тягнуть за собою негативні наслідки, які можуть призводити до 

порушень прав і свобод фізичних та юридичних осіб. Наприклад, при 

узагальненні практики розгляду судами справ, пов’язаних із позбавленням 

батьківських прав, їх поновленням, усиновленням, установленням опіки та 

піклування над дітьми, Верховним Судом України було виявлено складну 

проблему щодо «визначення належного органу опіки і піклування», 

наявність якої є наслідком несистемного внесення «змін до деяких 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів щодо визначення 

органу опіки та піклування». У результаті цього участь у засіданнях судів, 

матеріали та висновки, якими користується суд при прийнятті рішення, 

надаються різними органами. Звісно, визначення компетентного органу 

опіки і піклування для представлення інтересів певних категорій громадян 

не є предметом даного дослідження, але вбачається недосконалість 

законодавства. Процедури його створення та підтримання в 

«контрольному» стані негативно впливають на різні сфери правовідносин 
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та відповідно можуть порушувати права та законні інтереси фізичних та 

юридичних осіб [379, с. 122]. 

Питання оскарження нормативно-правових актів знайшли своє 

відображення також у працях Р.С. Мкртчяна, який наголошує, що 

«порушення принципу законності при прийнятті нормативно-правових 

актів є значним недоліком і певним чином порушує авторитет держави», 

через те що тягне за собою їх оскарження. Він вважає, що участь органів 

виконавчої влади в суді, як відповідача, впливає на «авторитет держави, на 

рівень правової культури і демократії», тому виданню нормативно-

правових актів органів виконавчої влади «має передувати їх ретельна 

підготовка», результатом якої будуть якісні підзаконні нормативно-правові 

акти [380, с. 168]. Таким чином, удосконалення чинного законодавства 

щодо створення підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої 

влади та прийняття єдиного Закону України «Про нормативно-правові 

акти» сприятиме усуненню та недопущенню в подальшому порушень і 

неузгодженостей при створенні нормативно-правових актів, відповідно 

зменшенню кількості нормативно-правових актів, норми яких будуть 

оскаржуватимуться, і, як наслідок – підвищенню авторитету влади і 

держави.  

А.Й. Присяжнюк, проаналізувавши думки науковців, зазначає, що  

сучасна наука пропонує «розрізняти види адміністративного оскарження» 

залежно від галузі, в якій вчиняється адміністративне провадження. 

Водночас він зауважує, що така класифікація є недосконалою через те, що 

таким чином кожна галузь повинна мати певні особливості в процедурі 

оскарження за галузевою ознакою, та вважає, що такі відмінності мають 

бути суттєвими, щоб виділяти їх у окреме провадження [381, с. 129].  

Д.В. Лученко наголошує на цільовому та функціональному 

навантаженні адміністративно-правового оскарження. По-перше, воно має 

своєю ціллю усунення порушень норм права, допущених суб’єктами 
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владних повноважень і в цьому сенсі виступає гарантією підтримання 

законності і правопорядку. Причому дія інституту оскарження спрямована 

на дотримання суб’єктами владно-розпорядчої діяльності як обсягу своїх 

повноважень, так і процедури їх здійснення. По-друге, метою оскарження є 

усунення наслідків порушення правових вимог із боку суб’єкта владних 

повноважень (скасування незаконного акта, визнання його нечинним, 

спонукання носія публічної влади до вчинення певних дій тощо). По-третє, 

інститут оскарження є способом відновлення прав і законних інтересів осіб, 

що були порушені через діяльність суб’єктів владних повноважень [382, с. 

155-156]. 

Разом із тим у Митному кодексі України питанням оскарження 

рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб 

присвячено окрему главу, в якій знайшли відображення особливості 

оскарження саме в цій галузі [383]; Податковим кодексом України окремою 

главою встановлено порядок оскарження рішень контролюючих органів 

[384]. Але аналіз вищезазначених нормативно-правових актів дозволив 

встановити, що в узагальненому розумінні порядок оскарження зводиться 

до оскарження в адміністративному порядку (в межах органів митної, 

податкової системи) або в судовому (в порядку адміністративного 

судочинства) порядку із певними відмінностями і особливостями. Разом із 

тим кожний вид органів виконавчої влади (податкові, митні, виконавчої 

служби тощо) наділений особистими, притаманними лише їм, спеціальними 

функціями та повноваженнями й, відповідно, певним чином відрізняються і 

порядки оскарження їх рішень, що, на нашу думку, і дозволяє 

класифікувати оскарження їх рішень за галузевою ознакою. 

В.В. Зуй, проаналізувавши норми Кодексу адміністративного 

судочинства України, дійшла висновку, що в його положеннях «проведено 

розмежування видів нормативно-правових актів, які оскаржуються», та 

зазначає, що підзаконні нормативно-правові акти «оскаржуються на 
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підставі їх законності та відповідності правовим актам вищої юридичної 

сили», крім постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень 

Президента, актів Вищої Ради юстиції, рішень Кваліфікаційної комісії 

суддів, які оскаржуються лише на підставі їх законності (крім 

конституційності) [377, с. 106]. О.С. Духневич також наголошує на тому, 

що адміністративні суди в процесі здійснення судочинства перевіряють 

підзаконні  нормативно-правові акти органів виконавчої влади лише на їх 

законність, тобто відповідність актам вищої юридичної сили – законам [385, 

с. 68], а не на конституційність, що є виключною компетенцією 

Конституційного Суду. Законом України «Про Конституційний Суд 

України» передбачено, що саме Конституційний Суд приймає рішення та 

дає висновки у справах щодо конституційності актів Кабінету Міністрів 

України. Разом із тим зазначеним Законом однією з підстав відкриття 

провадження «щодо відповідності норм чинного законодавства принципам і 

нормам Конституції України» є «виникнення спірних питань щодо 

конституційності правових актів, виявлених органами виконавчої влади у 

процесі їх застосування» [386]. Таким чином, у разі виникнення в процесі 

реалізації норм чинного законодавства (нормативно-правових актів органів 

виконавчої влади, в тому числі) спірних питань щодо їх конституційності, 

таке питання буде підставою для його розгляду в порядку конституційного 

судочинства. Враховуючи наведене вище, можна зазначити, що судовий 

порядок оскарження нормативно-правових актів складається із оскарження 

в порядку адміністративного судочинства (щодо законності нормативно-

правових актів) та в порядку конституційного судочинства (щодо їх 

конституційності). 

О.С. Духневич, зазначає, що зі статистичного аналізу «здійснення 

адміністративного судочинства судами України за 2006-2008 рр.» 

вбачається, що кількість справ щодо оскарження підзаконних нормативно-

правових актів органів виконавчої влади збільшилася у три рази у 2008 році 
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у порівнянні із 2006 роком, що зумовлено тим, що зросла кількість 

нормативно-правових актів, які не відповідають чинному законодавству та 

«підвищився рівень громадського контролю за діяльністю суб’єктів 

владних повноважень». Авторка також зазначає, що, враховуючи високу 

суспільну значущість результатів та процесу розгляду справ щодо 

оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, 

незрозуміло чому «залишається несистематизованою практика діяльності 

адміністративних судів щодо розгляду даної категорії справ, що позбавляє 

можливості визначення вад застосування законодавства в практичній 

діяльності суду, та на цій основі напрацювання напрямків удосконалення 

процедури судового провадження» [385, с. 66-67]. Ми погоджуємося з 

О.С. Духневич у тому, що, на жаль, сьогодні ще недостатньо відкритої, 

доступної для громадськості та науковців інформації, яка б дозволила 

дослідити практичні проблеми реалізації нормотворчої діяльності органів 

виконавчої влади в Україні. Міністерством юстиції України, як і 

адміністративними судами, недостатньо висвітлюється діяльність органів 

юстиції щодо реєстрації нормативно-правових актів, відмови в їх реєстрації 

та скасування. Немає можливості проаналізувати та узагальнити діяльність 

органів юстиції стосовно скасування рішень про державну реєстрацію 

підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади щодо 

підстав скасування, типових недоліків у процесі створення нормативно-

правових актів тощо. Незважаючи на те, що сьогодні в Україні велика увага 

приділяється висвітленню діяльності органів виконавчої влади через засоби 

масової інформації (друковані, мережу Інтернет тощо), огляд дозволяє 

виявити, що зміст її суттєвого значення не має, носить суто поверхневий 

інформативний, а не науковий і не практичний характер й ускладнює та 

унеможливлює наукові дослідження в певних напрямках. 
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4.2 Напрями вдосконалення правового регулювання нормотворчої 

діяльності органів виконавчої влади 

 

Характер розвитку офіційної доктрини напрямів реформування 

системи державного управління можна простежити за програмно-

політичними документами. Процес євроінтеграції вискває вимоги до 

удосконалення формування державної правової політики, зокрема у сфері 

нормотворення задля забезпечення адаптації національного законодавства 

до вимого європейського співтовариства. Нормотворча діяльність з 

долтриманням принципів верховенства права, законності, справедливосі 

дозволяє забезпечити поєднання різних інтересів і ефективне регулювання 

суспільних відносин, що позитивним чином впливає на нормотворчий 

процес [325, с. 186]. Проте під час дослідження нормотворчої діяльності 

органів виконавчої влади в Україні нами було встановлено, що сучасний 

стан законодавства, яким регулюється процес створення підзаконних 

нормативно-правових актів, на жаль, недосконалий та потребує суттєвого 

вдосконалення. 

На різних етапах суспільного розвитку питання щодо пошуку 

ефективних напрямів удосконалення правового регулювання нормотворчої 

діяльності органів виконавчої влади були розкриті в працях Н.Ф. Лати 

[387], Н.В. Александрової [388], В.Л. Федоренка [389], О.В. Богачової [390], 

О.В. Скрипнюка [391], О.І. Прищепи [392], О.В. Цельєва [393], Л.М. Легіна 

[394], О.І. Ющика [395], В.В. Верстова [396], П.С. Гончарука [397], Ю.В. 

Ковбасюка [398], О.В. Кузьменка [399], М.Ф. Стахурського [400], П.М. 

Кондика [401], А.О. Нечипоренко [402], Ю.В. Пирожкової [403], Г.В. 

Задорожньої [404], Н.А. Железняка [405], Є.В. Пономаренка [406], М.П. 

Воронова [407], М.С. Бондаря [408], О.С. Борисова [409], В.О. Векшиної 

[410], Л.М. Бєлкіна [411], Ю.Г. Арзамасова [412], І.О. Билі [413], С.В. 
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Поленіної [414], Б.І. Ольховського [415], В.Ф. Сіренка [416], А.Ф. Ткачука 

[417], Л.Л. Бєсєдної [418], С.Л. Лисенкова [419], Артикуци [420] та ін. 

Даному питанню присвячено досить значну увагу й в законопроектній 

діяльності. Ми опрацювали останній прийнятий проект Закону України 

«Про нормативно-правові акти» щодо порядку створення нормативно-

правових актів та запропонували вдосконалити його з метою уточнення 

певних норм, недопущення їх різночитання. Так, по-перше, вченими, які 

окремо досліджували нормотворчу діяльність в Україні, було виділено 

певні принципи, на яких вона будується. За результатами дослідження нами 

виокремлено принципи нормотворчої діяльності та запропоновано 

передбачити їх окремою статтею, зокрема в розділі І «Загальні положення» 

передбачити окрему статтю «Принципи нормотворчої діяльності» 

наступного змісту: «Нормотворча діяльність в Україні ґрунтується на 

принципах законності, демократизму, гласності, професіоналізму, техніко-

юридичної досконалості, ефективності регулювання, виконуваності і 

науково-практичному та планувально-оперативному». Усі зазначені 

принципи взаємопов’язані та взаємодіють у процесі реалізації нормотворчої 

діяльності уповноважених органів взагалі та органів виконавчої влади в 

Україні зокрема, саме вони й складають основні напрямки та підґрунтя 

нормотворчого процесу.  

По-друге, нами встановлено, що норми запропонованого проекту 

щодо набрання чинності нормативно-правовими актами занадто узагальнені 

та викладені залежно від органу нормотворчості, оприлюднення, офіційного 

та неофіційного опублікування і мають велику кількість відсильних норм, 

що, на нашу думку, є негативним фактором. Вважаємо за необхідне 

об’єднати та узагальнити в законі стадію набрання чинності нормативно-

правовими актами з метою консолідації норм з одного напрямку, що має 

призвести до зменшення кількості нормативно-правових актів з 

визначеного питання. Але їх виклад повинен передбачати набрання 



 330 

чинності нормативно-правовими актами, які регулюють права, свободи та 

законні інтереси фізичних та юридичних осіб шляхом оприлюднення, яке, в 

свою чергу, здійснюється через: 1) офіційне опублікування, 2) висвітлення 

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет та 3) через національні офіційні 

канали радіо та телебачення. На нашу думку, такі нормативно-правові акти, 

які мають загальносоціальне значення, повинні обов’язково 

оприлюднюватися всіма трьома засобами, що сприятиме правовій 

інформованості населення та охопленню більшої кількості населення різних 

соціальних верств, яких ці нормативно-правові акти можуть безпосередньо 

стосуватися. Таким чином, пропонуємо ч. 1 ст. 56 проекту Закону України 

«Про нормативно-правові акти» додати реченням наступного змісту: 

«Оприлюднення нормативно-правових актів може здійснюватися шляхом 

офіційного опублікування, висвітлення на офіційних веб-сайтах у мережі 

Інтернет, через національні (регіональні) офіційні канали радіо та 

телебачення. Нормативно-правові акти, які мають загальносоціальне 

значення, зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян, повинні 

оприлюднюватися шляхом застосування всіх зазначених вище засобів». 

По-третє, у ході дослідження було встановлено, що фактично в 

Україні на сьогодні органи виконавчої влади всіх рівнів видають підзаконні 

нормативно-правові акти нормативного характеру, хоча деякими чинними 

підзаконними нормативно-правовими актами визначено, що органи 

виконавчої влади місцевого рівня видають накази оперативно-розпорядчого 

характеру. Разом із тим ст. 6 проекту Закону України «Про нормативно-

правові акти» встановлено перелік нормативно-правових актів із 

розмежуванням їх на закони та підзаконні нормативно-правові акти, що є 

позитивним, конкретизуючим фактором. Але з метою вдосконалення норм 

зазначеного проекту Закону (недопущення подальшого внесення змін до 

прийнятого Закону відразу після його прийняття) вважаємо за доцільне 

доповнити його приписом щодо нормативності підзаконних нормативно-



 331 

правових актів органів виконавчої влади всіх рівнів, а саме п. 4 ч. 3 ст. 6 

словами «нормативно-правового характеру». 

По-четверте, аналіз ст. 1 проекту Закону України «Про нормативно-

правові акти» виявив, що при визначенні термінів «статут», «положення», 

законотворень обумовлює поняття «крім випадків, коли ці терміни 

визначені законами по-іншому». Але враховуючи, що зазначений Закон 

повинен бути основним нормативно-правовим актом вищої юридичної 

сили, яким має бути в  подальшому врегульовано нормотворчу діяльність, 

терміни в ньому повинні бути визначені виключно та однозначно в тому 

розумінні, в якому вони мають застосовуватися в Україні взагалі в усіх 

інших нормативно-правових актах. Тому вважаємо за доцільне при 

визначенні термінів «статут» «положення» у новоствореному Законі 

України «Про нормативно-правові акти» в ст. 1 ч. 32 виключити слова 

«крім випадків, коли ці терміни визначені законами по-іншому». 

По-п’яте, враховуючи, що законодавець передбачає необхідною 

умовою набрання чинності нормативно-правовим актом, у тому числі 

територіальних органів міністерств та центральних виконавчої влади, його 

офіційне опублікування, але не врегульовано порядку такого 

опублікування, пропонуємо ст. 57 Закону України «Про нормативно-

правові акти» доповнити п. 2 наступного змісту: «Підзаконні нормативно-

правові акти територіальних органів міністерств, центральних органів 

виконавчої влади всіх рівнів, місцевих державних адміністрацій 

публікуються в офіційних друкованих виданнях місцевої державної 

адміністрації відповідного регіону, які розповсюджуються на території 

цього регіону», та пункти 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вважати відповідно пунктами 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9. 

По-шосте, з метою вдосконалення процедури припинення дії 

нормативно-правового акта, який визнано нечинним за рішенням суду 

вважаємо, що п. 9 ст. 61 проекту Закону «Про нормативно-правові акти» 
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важливо доповнити нормою наступного змісту: «Суб’єкт нормотворення не 

приймає додатково рішення про втрату чинності нормативно-правовим 

актом, який визнано нечинним постановою суду. Зазначений нормативно-

правовий акт вважається таким, що втратив чинність з дня офіційного 

опублікування відповідної постанови». 

По-сьоме, на особливу увагу заслуговує питання встановлення строків 

у нормотворчому процесі. Так, з метою оперативності нормотворчого 

процесу, недопущення його затягування доцільно передбачити певні строки 

розробки проекту нормативно-правового акта. Пропонуємо доповнити 

розділ ІV проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» статтею 

«Строки реалізації нормотворчого процесу» та викласти її таким чином: «1. 

Проект нормативно-правового акта, який розробляється на виконання 

законів, постанов Кабінету Міністру, доручень Президента, Прем’єр-

міністра, має бути розроблений протягом місяця. За умови необхідності 

доробки та аналізу додаткової інформації, залучення непідлеглих фізичних 

та юридичних осіб до створення проекту, розробки проекту регуляторного 

акта, здійснення заходів щодо публічного обговорення строк розробки 

проекту може бути продовжено на один місяць; у разі виникнення 

необхідності продовження строку розробки проекту нормативно-правового 

акта він може бути продовжений за рішенням керівника суб’єкта 

нормотворення, але не довше ніж до чотирьох місяців. 2. Доопрацювання 

проекту нормативно-правового акта (повернутого на будь-якій стадії його 

створення) може тривати не довше 15 календарних днів, за винятком 

окремих випадків, коли доопрацювання потребує суттєвого перегляду 

змісту проекту нормативно-правового акта або доопрацювання після 

повернення Міністерством юстиції України без державної реєстрації, такий 

строк доопрацювання може бути продовжений за рішенням керівника 

суб’єкта нормотворення, але не довше ніж на 15 календарних днів. 3. За 

необхідності перепогоджування проекту нормативно-правового акта після 
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повернення його на доопрацювання погодження його уповноваженим 

органом здійснюється позачергового. Повторне погодження здійснюється 

зацікавленими органами протягом двох робочих днів, уповноваженими 

органами, які реалізують державну регуляторну політику, – протягом 10 

робочих днів. 4. Рішення щодо державної реєстрації нормативно-правового 

акта, поданого на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України 

або його територіальних органів, після доопрацювання має бути прийняте 

протягом п’яти робочих днів». 

По-восьме, проектом Закону України «Про нормативно-правові акти» 

не визначено, яким чином має бути оформлено рішення суб’єкта 

нормотворення щодо розроблення проекту нормативно-правового акта, 

його форма та зміст. Так, доцільно ст. 30 проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» доповнити ч. 4 наступного змісту: «Рішення 

щодо розроблення проекту нормативно-правового акта приймається 

суб’єктом нормотворення у формі наказу або іншого документа (в 

залежності від органу нормотворення) та має містити вказівку щодо 

визначення конкретного розробника проекту, строків його розробки, 

організаційні питання, фінансування, технічне забезпечення діяльності 

розробників проекту нормативно-правового акта тощо». 

По-дев’яте, новим Законом України «Про нормативно-правові акти» 

має бути встановлено норму щодо недопущення створення нормативно-

правових актів будь-якими органами нормотворення, які дублюють інші 

нормативно-правові акти, та наділено органи юстиції повноваженнями 

щодо перевірки всіх видів нормативно-правових актів і проведення їх 

правової експертизи як щодо порядку реалізації нормотворчої діяльності 

органом виконавчої влади, тобто законності прийняття, дотримання 

процедури створення нормативно-правових актів, так і відносно 

недопущення дублювання норм чинного законодавства. Так, пропонуємо 

ст. 34 проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» доповнити ч. 
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3 такого змісту: «Проект нормативно-правового акта, поданий на розгляд 

суб’єкта нормотворення, не може містити норми, що дублюють інші чинні 

нормативно-правові акти». З метою забезпечення реалізації даної норми 

доповнити перелік повноважень Міністерства юстиції та його 

територіальних органів правом здійснення перевірок та аналізу виключно 

всіх нормативно-правових актів, прийнятих уповноваженим суб’єктом 

нормотворення. 

По-десяте, з метою приведення норм проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» у відповідність до норм чинного законодавства 

пропонуємо п. 2 ч. 1 ст. 50 «Скасування рішення про державну реєстрацію 

підзаконних нормативно-правових актів» викласти таким чином: «Набрання 

чинності постановою суду про визнання нормативно-правового акта 

незаконним або таким, що не відповідає нормативно-правовому акту вищої 

юридичної сили». 

Нами однозначно підтримується позиція сучасних авторів, які 

вважають за необхідне прийняття закону України, яким мають бути 

врегульовані процеси створення нормативно-правових актів. Разом із тим 

вважаємо доцільним прийняття одного Закону України «Про правотворчу 

діяльність та нормативно-правові акти». Лише таким чином в одному 

нормативно-правовому акті будуть об’єднані і норми матеріального 

(стосовно нормативно-правових актів, їх видів, системи, структури, 

уповноважених органів тощо), і норми процесуального (діяльність 

уповноважених органів щодо створення нормативно-правових актів, 

порядок їх створення в залежності від органу та виду нормативно-правового 

акта) права.  

Проаналізовано законодавства іноземних держав, якими врегульовано 

нормотворчу діяльність органів виконавчої влади та виявлено певний 

позитивний досвід, який, на нашу думку, може бути запроваджений в 

Україні з метою вдосконалення нормотворчого процесу та підвищення 
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якості підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади в 

Україні. 

Так, враховуючи досвід зарубіжних держав із законодавчого 

регулювання діяльності уповноважених органів із правотворчої діяльності, 

пропонуємо максимально конкретизовано викладати норми в єдиному 

Законі «Про правотворчу діяльність та нормативно-правові акти». Цей 

Закон в обов’язковому порядку має містити перелік понять, що 

використовуватимуться в ньому, перелік суб’єктів, які мають право брати 

участь у правотворчому процесі (органи, посадові особи, уповноважені на 

прийняття (видання) нормативно-правових актів; інші органи, установи, 

посадові особи, недержавні юридичні та фізичні особи, які можуть брати 

участь у процесі створення нормативно-правових актів як експерти, 

спеціалісти тощо), окремо визначити види правотворчого процесу: 

законотворчий (діяльність уповноважених органів зі створення нормативно-

правових актів вищої юридичної сили – кодексів, законів) та нормотворчий 

(діяльність органів виконавчої влади різних видів і рівнів зі створення 

підзаконних нормативно-правових актів – постанов, наказів та ін.) [421, с. 

8]. 

Визнано позитивним досвід Республіки Білорусь щодо встановлення 

конкретного обмеженого терміну, протягом якого законодавчий орган має 

розглянути певний законопроект, визнаний терміновим за рішенням 

Президента. Вважаємо за доцільне запровадити в Україні аналогічний 10-

денний термін, який сприятиме прискоренню процедури прийняття законів 

з актуальних питань, що потребують негайного врегулювання саме на 

законодавчому рівні. 

З метою вдосконалення законотворчого процесу в країні, усунення 

«боротьби за першість подачі законопроекту» між Кабінетом Міністрів і 

депутатами та блокування подання законопроектів доцільно запровадити 

узгодження плану законопроектної діяльності Кабінету Міністрів із 
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Парламентом України. На сьогодні Регламентом Кабінету Міністрів 

передбачено, що «перспективний план законопроектних робіт 

затверджується Кабінетом Міністрів … після схвалення Верховною Радою 

Програми діяльності Кабінету Міністрів» [71].  

Визнано позитивним досвід іноземних країн (Російської Федерації, 

Республіки Казахстан), в яких при уряді запроваджені та діють спеціальні 

комісії з експертизи законопроектів, та запропоновано запровадити при 

Кабінеті Міністрів України спеціальну комісію, до роботи в якій залучати 

спеціалістів різних галузей: фахівців-практиків (окремо залучати до 

дослідження законопроектів спеціалістів-практиків певної галузі залежно 

від виду законопроекту: законопроекти економічного напрямку – 

практикуючих економістів; щодо освіти та науки – педагогів різних рівнів; 

соціальної сфери – працівників органів соціального захисту тощо), 

науковців-теоретиків (представників інституту законодавства Верховної 

Ради України та Національної академії правових наук України), 

представників громадських організацій тощо. Міністерство юстиції України 

та Секретаріат Уряду здійснюють правову експертизу законопроектів, які 

подаються Кабінетом Міністрів України в порядку реалізації права 

законодавчої ініціативи, але відповідність законопроекту нормам чинного 

законодавства не завжди гарантує досконале регулювання суспільних 

відносин, які потребують нормативного закріплення, всебічне їх охоплення 

та вирішення нагальних існуючих «життєвих» проблем, з якими в 

повсякденному житті стикаються громадяни України та працівники 

практики, котрі реалізують норми чинного законодавства. Розробником 

законопроектів організовується також і обговорення їх із громадськістю, 

але саме одночасне колективне обговорення законопроекту фахівцями 

(теоретиками та практиками), представниками громадськості за участю 

представника розробника (суб’єкта нормотворення, який розробив та 

запропонував даний законопроект) дозволить виявити недосконалості 
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законопроекту. Запровадження такої форми погодження законопроекту на 

рівні вищого органу виконавчої влади має сприяти усуненню такого 

недоліку законодавства як велика кількість законів про внесення змін та 

доповнень і максимально наблизити законодавство до «реального» 

повсякденного життя. Альтернативою такої комісії може бути відновлення 

роботи урядових комітетів та надання їм повноваження саме з остаточної 

фахової спеціалізованої експертизи проектів нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України, але залучати до їх засідань спеціалістів, 

учених, практиків за напрямками залежно від проекту, що розглядається. 

Зазначена процедура, на нашу думку, можливо й ускладнить і збільшить 

тривалість розробки проекту нормативно-правового акта, але сприятиме 

вдосконаленню його якості, усуненню необхідності внесення численних 

змін та доповнень, необхідність в яких виникає на початку реалізації 

нормативно-правового акта, коли на практиці виявляються всі його 

недоліки, недоробки тощо.  

На особливу увагу заслуговує досвід Республіки Білорусь щодо 

обмеження внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів. 

Законом Республіки Білорусь «Про нормативно-правові акти Республіки 

Білорусь» з метою стабілізації правової системи встановлено норму щодо 

недопустимості внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів 

раніше ніж через рік після їх прийняття, за деякими винятками за умови 

вимоги закону або рішення Президента. На нашу думку, встановлення такої 

норми є позитивним досвідом, який має бути запроваджений і в Україні. 

Встановлення строкового обмеження можливості коригування знов 

створених нормативно-правових актів покликано сприяти поліпшенню 

якості нормативно-правових актів, зменшенню кількості змін та доповнень 

до них, що, у свою чергу, зменшить кількість «змінюючих» нормативно-

правових актів та підвищить рівень відповідального ставлення суб’єктів 

нормотворення – органів виконавчої влади, їх посадових осіб до реалізації 
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повноважень із нормотворчої діяльності. З огляду на це пропонуємо розділ І 

проекту Закону України «Про нормативно-правові акти» доповнити 

статтею «Стабільність правової системи» наступного змісту: «Зміни та 

доповнення до нормативно-правового акта раніше ніж через рік після 

набрання ним чинності допускаються лише у виключних випадках на 

підставі вимог нормативно-правового акта вищої юридичної сили». 

Вважаємо позитивним досвідом регулювання в Республіці Білорусь 

встановлення єдиної норми набрання чинності підзаконними нормативно-

правовими актами органів виконавчої влади і встановлення обов’язку 

редакції друкованого засобу опублікувати нормативно-правовий акт. З 

огляду на це пропонуємо доповнити ст. 57 проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» ч. 9 наступного змісту: «Друковані видання, які 

визнані офіційними для нормативно-правових актів органів виконавчої 

влади, та друковані видання  місцевих державних адміністрацій зобов’язані 

друкувати текст нормативно-правового акта, поданого для офіційного 

опублікування органом нормотворення, протягом 10 днів».  

Окремої уваги заслуговує діяльність нормотворчих органів – органів 

виконавчої влади із внесення змін до підзаконних нормативно-правових 

актів. Так, у ході дослідження було виявлено, що сучасним законодавством 

України передбачено, що при необхідності приведення підзаконного 

нормативно-правового акта у відповідність до нормативно-правових актів 

вищої юридичної сили до них можуть вноситися зміни, доповнення або 

вони викладаються в новій редакції. Проектом Закону України «Про 

нормативно-правові акти» пропонується передбачити лише внесення змін 

та викладення нормативно-правового акта в новій редакції. Враховуючи 

досвід нормативного регулювання іноземних держав та те, що поняття 

«внесення змін» та «доповнення» підзаконного нормативно-правового акта 

передбачають дещо різний порядок їх реалізації, з метою недопущення 

різночитань між чинними нормативно-правовими актами (усунення 
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необхідності в подальшій діяльності із внесення великої кількості змін до 

чинних підзаконних нормативно-правових актів) пропонуємо ч. 1 ст. 21 

Закону України «Про нормативно-правові акти» викласти в наступній 

редакції: «Зміни до нормативно-правового акта можуть вноситися шляхом 

зміни окремих його положень та (або) доповнень, викладення нормативно-

правового акта у новій редакції». 

Аналіз норм чинного законодавства дозволив виявити суперечність 

між нормами набрання чинності нормативно-правовими актами, які 

підлягають державній реєстрації (з дня офіційного опублікування, якщо 

інше не встановлено самим нормативно-правовим актом, але не раніше 

офіційного опублікування) та нормами щодо набрання чинності 

розпорядженням голови місцевої державної адміністрації (з моменту 

реєстрації). Але норма набрання чинності розпорядженнями голів місцевих 

державних адміністрацій (які підлягають державній реєстрації в органах 

юстиції) встановлена законом, який має вищу юридичну силу, ніж 

підзаконний нормативно-правовий акт – наказ Міністерства юстиції, яким 

встановлена загальна норма набрання чинності підзаконними нормативно-

правовими актами, що підлягають державній реєстрації. Ми вважаємо, що 

встановлювати норму набрання чинності з моменту державної реєстрації є 

недоцільним, по-перше, це обумовлюється тим, що взагалі всі нормативно-

правові акти, які стосуються прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, мають бути в обов’язковому порядку опубліковані в 

офіційному виданні та набирають чинності саме з моменту офіційного 

опублікування; по-друге, з часу державної реєстрації до опублікування і 

доведення змісту нормативно-правового акта до відома населення триває 

певний період, протягом якого норми, встановлені ним, вже мають 

виконуватися. Таким чином, доцільно викласти ч. 5 ст. 41 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» наступним чином: «Нормативно-

правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній 
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реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку 

і набирають чинності через 10 днів після їх державної реєстрації, якщо інше 

не передбачено самим розпорядженням, але не раніше ніж з дня його 

офіційного опублікування». 

Крім того, було виявлено неузгодженість між чинними нормами 

законодавства щодо видів наказів (організаційно-розпорядчого та 

нормативно-правового змісту), які видаються центральними органами 

виконавчої влади та їх територіальними органами. З метою узгодження 

норм чинного законодавства між собою доцільно передбачити, що 

центральні органи виконавчої влади видають накази (організаційно-

розпорядчого та нормативно-правового характеру) або взагалі зазначити, 

що вони мають право видавати накази та нормативно не обмежувати їх 

види, як це пропонується унормувати проектом Закону України «Про 

нормативно-правові акти». 

З метою вдосконалення законодавства України щодо створення 

регуляторних нормативно-правових актів було запропоновано внести до 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» певні зміни та доповнення. Так, по-перше, 

законодавець має конкретизувати, що базове відстеження результативності 

регуляторного нормативно-правового акта однозначно передує набранню 

чинності актом, результати заходів, які здійснюються в його процесі, 

покладаються в основу аналізу регуляторного впливу, і рішення про їх 

здійснення має приймати нормотворець одночасно із рішенням про 

розробку проекту регуляторного нормативно-правового акта із 

встановленням конкретних термінів здійснення цих заходів. З огляду на це 

пропонуємо ч. 5 ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» викласти наступним чином: 

«Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до 

дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання  чинності 
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більшістю його положень. Рішення про здійснення заходів щодо базового 

відстеження результативності регуляторного акта та його строків приймає 

керівник суб’єкта нормотворення одночасно із прийняттям рішення щодо 

розробки проекту нормативно-правового акта».  

По-друге, необхідно вдосконалити регулювання строків при створенні 

регуляторних нормативно-правових актів. Достатньо встановити 

максимальний строк очікування пропозицій та зауважень від громадськості 

щодо проекту регуляторного нормативно-правового акта в сорок п’ять днів, 

через те що фізичні та юридичні особи, які дійсно займають активну 

громадську позицію, зацікавлені й беруть участь в обговореннях проектів 

регуляторних нормативно-правових актів центральних органів виконавчої 

влади, відреагують на оприлюднений проект відразу, а встановлення, на 

нашу думку, можливого тримісячного строку надає можливість затягування 

нормотворчого процесу. Тому пропонуємо в ч. 6 ст. 9 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

слова «три місяці» замінити словами «сорок п’ять календарних днів». 

Ми також вважаємо, що встановлений законодавством місячний строк 

для погодження проекту регуляторного нормативно-правового акта 

уповноваженим органом – Держпідприємництвом – є недоцільно тривалим і 

затягує нормотворчій процес. У ч. 3 ст. 21 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» слова 

«одного місяця» доцільно замінити словами «п’ятнадцять робочих днів». 

Враховуючи наведене вище, знову наголошуємо на нашій пропозиції 

обмежити нормотворчій процес центральних органів виконавчої влади 

чотиримісячним строком, без урахування строків доопрацювання. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» в Україні 

запроваджено інститут консультації з громадськістю в нормотворчому 

процесі органів виконавчої влади. Але законодавством не передбачено 
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конкретних строків здійснення цих заходів, тому ми вважаємо, що 

необмеження строків проведення будь-яких заходів у процесі розробки 

проекту нормативно-правового акта може призводити до його зволікання, 

що є негативним фактором у процесі реалізації нормотворчої діяльності. 

Так, доцільно ч. 2 п. 18 Порядку проведення консультацій з громадськістю з 

питань формування та реалізації державної політики, затвердженого  

постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996, викласти в 

наступній редакції: «Строк проведення публічного громадського 

обговорення визначається органом нормотворення (головним розробником) 

і повинен становити не менш як один місяць, проте за потреби він може 

бути продовжений, але не більш ніж до сорока п’яти календарних днів». 

З метою вдосконалення нормотворчої діяльності місцевих державних 

адміністрацій запропоновано внести певні зміни та доповнення до Типового 

регламенту місцевої державної адміністрації (далі – Регламент), а саме: по-

перше, п. 56 Регламенту доповнити ч. 3 наступного змісту: «Голова 

місцевої державної адміністрації своїм письмовим рішенням самостійно 

визначає структурний підрозділ держадміністрації, її апарату, інший орган, 

який буде головним розробником проекту розпорядження та визначає, які 

органи є заінтересованими та братимуть участь у його створенні та 

погодженні, виходячи зі змісту проекту розпорядження, який заплановано 

розробляти», і, відповідно, виключити ч. 3 п. 58 Регламенту; по-друге, п. 65 

Регламенту доповнити ч. 3 наступного змісту: «Залучати представника 

головного розробника для надання пояснень при опрацюванні проекту 

розпорядження в апараті держадміністрації, незалежно від змісту та обсягів 

додаткових документів, доданих до проекту розпорядження» й відповідно 

п. 3 вважати п. 4; по-третє, ч. 3 п. 65 Регламенту викласти в наступній 

редакції: «Опрацювання проекту розпорядження в апараті місцевої 

держадміністрації здійснюється протягом 10 робочих днів. У разі потреби 

зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання 
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посадової особи апарату місцевої держадміністрації, але не довше ніж до 15 

робочих днів»; по-четверте, додати п. 58 Регламенту ч. 2 наступного змісту: 

«Юридичний відділ місцевої державної адміністрації в обов’язковому 

порядку має бути залученим до процесу розробки проекту розпорядження з 

моменту прийняття рішення головою місцевої державної адміністрації про 

його розробку». 

Запропоновано наділити Головні управління юстиції в областях, 

містах Києві та Севастополі, які мають право проводити перевірки у 

відповідних підпорядкованих місцевих управліннях юстиції та 

застосовувати заходи щодо усунення виявлених недоліків, повноваженнями 

з прийняття рішення щодо скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правового акта, прийнятого підпорядкованим управлінням 

юстиції. Для цього пропонуємо ч. 2 п. 5 Порядку скасування рішення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного 

реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 

31.07.2000 р. № 32/5 (далі – Порядок скасування рішення про державну 

реєстрацію), викласти в наступній редакції: «У разі надходження до 

Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції в областях, 

містах Києві та Севастополі скарги на нормативно-правовий акт, 

зареєстрований їх підпорядкованим територіальним органом, або в разі 

виявлення Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції 

в областях, містах Києві та Севастополі під час перевірки зареєстрованого 

підпорядкованим територіальним органом юстиції нормативно-правового 

акта, що суперечить чинному законодавству, Міністерство юстиції України, 

Головне управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі має 

право скасувати рішення про державну реєстрацію такого акта за 

встановленою цим Порядком процедурою». 

Необхідно нормативно конкретизувати, що інформація відповідного 

управління юстиції місцевого рівня про скасування рішення про державну 
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реєстрацію нормативно-правового акта має бути опублікована у друкованих 

засобах масової інформації місцевої державної адміністрації, яка 

розповсюджується на території певного регіону (тобто це має бути 

державний друкований засіб масової інформації). Необхідно також 

передбачити обов’язок таких друкованих засобів масової інформації 

друкувати накази територіальних органів юстиції про скасування рішення 

про державну реєстрацію підзаконних нормативно-правових актів органів 

виконавчої влади Необхідно доповнити ч. 2 п. 17 Порядку скасування 

рішення про державну реєстрацію словами «та друкованих засобах масової 

інформації місцевої державної адміністрації, яка розповсюджується на 

території певного регіону». 

Крім того, слід встановити для друкованих засобів масової 

інформації, особливо це стосується регіональних ЗМІ місцевих державних 

адміністрацій, обов’язок не лише друкувати інформацію відповідного 

управління юстиції про скасування рішення про державну реєстрацію, а й 

те, що вони мають її надрукувати протягом тижня з дня її надходження до 

редакції. 

Враховуючи наведене вище, можна зазначити, що сучасне українське 

законодавство, яким регулюється нормотворча діяльність органів 

виконавчої влади, має певні недоліки та неузгодженості, які можуть бути 

усунені при запровадженні запропонованих нами змін та доповнень до 

законодавства. Суттєвим вирішенням проблем регулювання нормотворчої 

діяльності взагалі та органів виконавчої влади зокрема може стати 

прийняття єдиного законодавчого акта, яким будуть врегульовані основні 

питання нормотворчої діяльності, але в ньому доцільно було б врахувати 

запропоновані нами зауваження. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Зазначено, що недостатність і недосконалість регулювання 

нормотворчого процесу в органах виконавчої влади призводить до 

прийняття неефективних, неякісних нормативно-правових актів, порушень 

в процесі їх створення та, як наслідок, – скасування таких нормативно-

правових актів, визнання їх неконституційними, нечинними. 

2. Узагальнено, що в державній реєстрації нормативно-правового акта 

може бути відмовлено за двох підстав: по-перше, за певні порушення та 

недотримання за змістом та формою нормативно-правового акта, тобто за 

матеріальних підстав (невідповідність нормам чинного законодавства 

змісту нормативно-правового акта, недотримання правил правопису, 

діловодства тощо); по-друге, за порушення процедури створення 

нормативно-правового акта (непогодження нормативно-правового акта із 

заінтересованими особами, недотримання процедури створення 

регуляторних нормативно-правових актів тощо), тобто за процесуальних 

підстав. 

3. Аргументовано, що органи юстиції при відмові в державній 

реєстрації, поверненні на доопрацювання нормативно-правових актів 

перешкоджають впровадженню та подальшому застосуванню нормативно-

правових актів, які порушували б права, свободи та законні інтереси 

громадян, суперечили Конституції і чинному законодавству тощо. 

4. Висловлено думку, що скасування нормативно-правових актів – це 

негативний фактор, який є наслідком певних недоліків як в процесі 

створення нормативно-правового акта, так і в результаті його застосування, 

але регулювання процесу скасування як рішення про державну реєстрацію, 

так і саме нормативно-правових актів має важливе значення для 

конкретизації часових меж (терміну) чинності нормативно-правових актів. 



 346 

5. Порядок оскарження підзаконних нормативно-правових актів 

можна розділити на: 1) адміністративний, до якого можуть бути віднесені: 

скасування органом нормотворення, скасування вищестоящим органом; 

скасування органом юстиції рішення про державну реєстрацію нормативно-

правового акта та 2) судовий, до якого може бути віднесено оскарження 

нормативно-правових актів у судовому порядку. 

6. На жаль, сьогодні ще недостатньо відкритої, доступної для 

громадськості та науковців інформації, яка б дозволила дослідити практичні 

проблеми реалізації нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в 

Україні. Міністерством юстиції України, як і адміністративними судами, не 

в повній мірі висвітлюється діяльність органів юстиції щодо реєстрації 

нормативно-правових актів, відмови в їх реєстрації та скасування. Немає 

можливості проаналізувати та узагальнити діяльність органів юстиції 

стосовно скасування рішень про державну реєстрацію підзаконних 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади щодо підстав 

скасування, типових недоліків у процесі створення нормативно-правових 

актів тощо. Незважаючи на те, що сьогодні в Україні велика увага 

приділяється висвітленню діяльності органів виконавчої влади через засоби 

масової інформації (друковані, мережу Інтернет тощо), огляд дозволяє 

виявити, що зміст її суттєвого значення не має, носить суто поверхневий 

інформативний, а не науковий і не практичний характер й ускладнює та 

унеможливлює наукові дослідження в певних напрямках. 

7. Внесено пропозицію, що підставою скасування рішення про 

державну реєстрацію нормативно-правового акта має бути набрання 

чинності постанови суду про визнання нормативно-правового акта 

незаконним або таким, що не відповідає нормативно-правовому акту вищої 

юридичної сили. 

8. Запропоновано наділити Головні управління юстиції в областях, 

містах Києві та Севастополі, які мають право проводити перевірки у 
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відповідних підпорядкованих місцевим управлінням юстиції та 

застосовувати заходи щодо усунення виявлених недоліків, повноваженнями 

з прийняття рішення щодо скасування рішення про державну реєстрацію 

нормативно-правового акта, яке прийняте підпорядкованим управлінням 

юстиції. 

9. Визначено необхідним нормативно конкретизувати, що інформація 

відповідного управління юстиції місцевого рівня про скасування рішення 

щодо державної реєстрації нормативно-правового акта має бути 

опублікована в друкованих засобах масової інформації місцевої державної 

адміністрації, які розповсюджується на території певного регіону (тобто це 

має бути державний друкований засіб масової інформації). Потрібно також 

передбачити обов’язок таких друкованих засобів масової інформації 

друкувати накази територіальних органів юстиції про скасування рішення 

про державну реєстрацію підзаконних нормативно-правових актів органів 

виконавчої влади. Необхідно доповнити ч. 2 п. 17 Порядку скасування 

рішення про державну реєстрацію словами «та друкованих засобах масової 

інформації місцевої державної адміністрації, які розповсюджується на 

території певного регіону». Встановити для друкованих засобів масової 

інформації, особливо це стосується регіональних ЗМІ місцевих державних 

адміністрацій, обов’язок не лише друкувати інформацію відповідного 

управління юстиції про скасування рішення про державну реєстрацію, а й 

те, що вони мають її надрукувати протягом тижня з дня її надходження до 

редакції. 

10. Внесено пропозиції щодо вдосконалення: 1) норм проекту Закону 

України «Про нормативно-правові акти»; 2) узгодження норм чинного 

законодавства щодо внесення змін до нормативно-правових актів; 3) норм 

чинного законодавства щодо створення розпоряджень голів місцевих 

державних адміністрацій та набрання ними чинності; 4) процесу створення 

регуляторних нормативно-правових актів; 5) законодавства щодо 
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громадських обговорень проектів нормативно-правових актів; 6) чинного 

законодавства про висвітлення у друкованих засобах масової інформації 

повідомлень органів юстиції про скасування рішень про державну 

реєстрацію. 

Зокрема зазначено, що норми Закону України «Про нормативно-

правові акти» щодо набрання чинності нормативно-правовими актами 

занадто узагальнені та викладені залежно від органу нормотворчості, 

оприлюднення, офіційного та неофіційного опублікування і мають велику 

кількість відсильних норм, що, на нашу думку, є негативним фактором. 

Вважаємо за необхідне об’єднати та узагальнити в Законі стадію набрання 

чинності нормативно-правовими актами з метою консолідації норм з одного 

напрямку, що має призвести до зменшення кількості нормативно-правових 

актів з визначеного питання. Але їх виклад повинен передбачати набрання 

чинності нормативно-правовими актами, які регулюють права, свободи та 

законні інтереси фізичних та юридичних осіб шляхом оприлюднення, яке, в 

свою чергу, здійснюється через: 1) офіційне опублікування, 2) висвітлення 

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет та 3) через національні офіційні 

канали радіо та телебачення.  

11. Запропоновано ч. 1 ст. 56 проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» додати реченням наступного змісту: 

«Оприлюднення нормативно-правових актів може здійснюватися шляхом 

офіційного опублікування, висвітлення на офіційних веб-сайтах у мережі 

Інтернет, через національні (регіональні) офіційні канали радіо та 

телебачення. Нормативно-правові акти, які мають загальносоціальне 

значення, зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян, повинні 

оприлюднюватися шляхом застосування всіх зазначених вище засобів». 

12. Обґрунтовано пропозицію щодо прийняття Закону України «Про 

правотворчу діяльність та нормативно-правові акти», яким мають бути 
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врегульовані матеріальні та процесуальні норми нормотворчого процесу 

(Додаток А). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні міститься вирішення наукової 

проблеми, яка полягала у визначенні концептуальних засад правового 

регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади та 

виробленні на цій основі практичних пропозицій і рекомендацій, 

спрямованих на забезпечення ефективності реалізації державної політики в 

зазначеній сфері. Основні з них такі. 

1. Аргументовано, що конституційний принцип розподілу влади є 

комплексним правовим інститутом, який слід розглядати у двох аспектах: 

по-перше, як декларування (конституційне закріплення принципу), тобто 

проголошення в Конституції, що в державі єдина державна влада 

реалізується на підставі розподілу її на законодавчу, виконавчу та судову 

гілки, по-друге,  як реалізація (практичне застосування принципу), тобто 

фактичний розподіл повноважень між відповідними кожній гілці влади 

державними органами та встановлення меж їх взаємодії (чим 

забезпечується єдність влади), контролю, підзвітності, засобів реагування 

тощо (яке забезпечується шляхом застосування системи стримувань та 

противаг) з метою недопущення свавілля, перевищення та зловживання 

владою. Саме така практична єдність цих теоретичних інститутів виступає 

запорукою ефективності організації та реалізації державної влади. 

2. Запропоновано під виконавчою владою розуміти окрему гілку 

державної влади, на яку покладено завдання щодо здійснення управлінської 

діяльності в державі, згідно із законодавством, через систему спеціально 

створених державних органів – органів виконавчої влади, які являють 

собою різновид органів державної влади, наділених законодавством 

державно-владними управлінськими повноваженнями щодо забезпечення 

життєдіяльності країни з можливістю застосування заходів примусового 

характеру. 
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3. Висловлено думку, що значення органів виконавчої влади полягає 

саме у здійсненні державного управління в усіх сферах забезпечення 

життєдіяльності держави та народу України у формах управлінської та 

виконавчо-розпорядчої діяльності. Органи законодавчої та судової гілок 

влади наділені законом специфічною, обмеженою сферою діяльності й 

здійснюють управлінську діяльність лише в межах свого апарату, а органи 

виконавчої влади «управляють» державою взагалі. Поняття виконавчої 

влади та державного управління не можуть бути тотожними, натомість слід 

підтримати тих вчених, які вважають, що ці категорії співвідносяться між 

собою та визначають державне управління як форму організаційно-

виконавчо-розпорядчої діяльності органів виконавчої влади. 

4. Зазначено, що органи виконавчої влади в Україні займають 

особливе місце в системі органів державної влади як такі, що виконують 

повноваження виконавчо-розпорядчого, організуючого підзаконного 

характеру, їх значення полягає саме в забезпеченні повсякденного життя 

країни та суспільства шляхом реалізації управлінської діяльності. Водночас 

кожний орган виконавчої влади як частина системи органів виконавчої 

влади може діяти ефективно, досконало реалізовувати владні повноваження 

лише за умови находження в системі. 

5. Визначено, що система органів виконавчої влади – сукупність 

очолюваних Кабінетом Міністрів України органів державної влади із 

законодавчо регламентованою схемою організації та взаємодії, які 

реалізують повноваження з організації виконання законів та вчинення 

управлінської діяльності в державі взагалі, з урахуванням адміністративно-

територіального устрою країни, з метою забезпечення потреб громадян з 

усіх питань їх життєдіяльності та захисту їх прав, свобод і законних 

інтересів. 

6. Констатовано, що система органів виконавчої влади України 

сьогодні складається з трьох рівнів з відповідними підрівнями: вищий 
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рівень – Кабінет Міністрів України; центральний рівень – перший підрівень 

– міністерства та другий підрівень – центральні органи виконавчої влади; 

місцевий рівень – перший підрівень – обласні територіальні органи 

міністерств, центральних органів виконавчої влади, другий підрівень – 

районні, міські, міськрайонні, районні у місті, міжрайонні територіальні 

органи міністерств і центральних органів виконавчої влади. 

7. Доведено, що функції органів виконавчої влади мають особливе 

значення для встановлення закономірностей побудови і функціонування та 

визначення перспектив розвитку виконавчої влади й системи її органів. 

Функції органів виконавчої влади зі здійснення державного управління 

доцільно розподілити на такі групи: управлінські, виконавчі та внутрішньо 

забезпечувальні. Група управлінських функцій включає в себе класичні 

функції управлінської діяльності, притаманні, в принципі, будь-якому 

органу, установі, організації, лише з тією різницею, що організація, яка не 

наділена владними повноваженнями, реалізує управлінські функції тільки 

всередині організації для впорядкування її внутрішньої структури, а будь-

який орган виконавчої влади реалізує управлінські функції як відносно 

своїх структурних одиниць (тобто реалізуються внутрішні управлінські 

функції), так і стосовно фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо ані 

структурно, ані функціонально не підпорядковані органу виконавчої влади 

(таким чином реалізуються зовнішні управлінські функції). До 

управлінських функцій органів виконавчої влади можуть бути віднесені 

функції прогнозування, планування, організації, координації тощо. Група 

виконавчих функцій – це функції, притаманні саме органам виконавчої 

влади, які є її ознакою. Важливо відзначити, що ця група функцій не може 

бути єдиною для всіх органів виконавчої влади, скоріш кожна з функцій є 

специфічною ознакою органу (системи органів), яка в узагальненому 

вигляді визначає вид основної діяльності. Ця група функцій спрямована на 

реалізацію владного впливу щодо фізичних та юридичних осіб, які не 
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перебувають в організаційному, функціональному, будь-якому іншому 

підпорядкуванні з органом виконавчої влади, що реалізує відповідну 

функцію. Група внутрішньозабезпечувальних функцій (функції 

внутрішнього впливу) – це функції, які реалізуються органами виконавчої 

влади з метою забезпечення ефективного функціонування органу: функції 

матеріально-технічного, кадрового інформаційного та інших видів 

забезпечення. 

8. Обґрунтовано доцільність використовувати термін «нормотворча», 

а не «правотворча» діяльність органів виконавчої влади, враховуючи такі 

особливості: по-перше, коло суб’єктів правотворчості є ширшим, ніж 

суб’єктів нормотворення (що обмежується органами виконавчої влади 

різних рівнів), по-друге, результатами діяльності органів виконавчої влади 

зі створення нормативно-правових актів є підзаконні нормативно-правові 

акти, по-третє, правотворчість є більш узагальнюючим поняттям, під яким 

треба розуміти діяльність усіх уповноважених органів із формування права, 

по-четверте, термін «нормотворча» більш точно відображає зміст цього 

виду процесуальної діяльності системи органів виконавчої влади в Україні. 

9. Встановлено, що нормотворча діяльність органів виконавчої влади 

становить сутність і зміст нормотворчого процесу, який є різновидом 

правотворчості й полягає у діяльності уповноважених органів (державної 

виконавчої влади України та їх посадових осіб) зі створення нормативно-

правових актів у порядку, суворо регламентованому законодавством 

(залежно від органу нормотворення та виду нормативно-правового акта, 

який створюється). Основними ознаками нормотворчої діяльності органів 

виконавчої влади є державна діяльність, яка:  1) реалізується через систему 

органів виконавчої влади; 2) здійснюється в порядку і за процедурою, що 

регламентовані чинним законодавством; 3) результатом якої є нові чи 

вдосконалені підзаконні нормативно-правові акти. 
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10. Зроблено висновок, що принципами нормотворчої діяльності 

органів виконавчої влади в Україні виступають принципи законності, 

демократизму, гласності, професіоналізму, техніко-юридичної 

досконалості, ефективності регулювання, виконуваності та планувально-

оперативний. Усі вони пов’язані між собою та взаємодіють у процесі 

реалізації нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні, й 

саме вони складають основні напрямки та підґрунтя нормотворчого 

процесу. 

11. Визначено, що принцип законності є першим обов’язковим 

принципом нормотворчості органів виконавчої влади й виявляється в 

чотирьох моментах: 1) відповідність новостворюваних нормативно-

правових актів Конституції і законам України;  2) прийняття нормативно-

правових актів уповноваженими органами виконавчої влади в межах їх 

повноважень; 3) порядок прийняття нормативно-правового акта має бути 

суворо регламентованим законодавством (на сьогодні в Україні принцип 

законності в частині регламентації порядку створення нормативно-правових 

актів органами виконавчої влади повною мірою не виконується й потребує 

вирішення, тобто прийняття відповідного нормативно-правового акта вищої 

юридичної сили – закону); 4) визначення і знаходження нормативно-

правовим актом свого місця в ієрархії (системі) нормативно-правових актів. 

12. Принцип демократизму є одним з основних принципів 

нормотворчої діяльності органів виконавчої влади та виявляється в 

демократичному порядку самого процесу, який включає в себе дві складові: 

1) участь суспільства (громадяни, незалежно від суспільної приналежності, 

громадські, негромадські організації) в нормотворчому процесі 

(обговорення проектів нормативно-правових актів на «круглих столах», 

конференціях, через засоби масової інформації, «гарячі лінії» тощо); 2) 

врахування суспільної думки та інтересів фізичних, юридичних осіб, їх 

співвідношення між собою і державою. 
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13. Обґрунтовано думку, що загальноприйнятий принцип науковості в 

нормотворчій діяльності органів виконавчої влади має реалізовуватися 

лише разом із принципом використання при розробці нормативно-правових 

актів практичного досвіду у галузі, в якій розробляється документ (у разі 

розробки локальних документів – з урахуванням особливостей 

регіонального розвитку і становища). Лише таким чином законодавство 

взагалі й підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади 

зокрема не будуть носити формальний «відірваний від реального життя» 

характер. Тому цей принцип слід визначити як принцип співвідношення 

наукового і практичного підходів при створенні нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади, який реалізується шляхом вчинення наступних 

дій: 1) вивчення та аналіз потреб, інтересів суспільства, які вимагають 

нормативного регулювання; 2) залучення до нормотворчої діяльності 

експертів, вчених, інших спеціалістів-теоретиків і практиків галузі, в якій 

розробляється нормативно-правовий акт; 3) застосування позитивного 

міжнародного і вітчизняного досвіду органів виконавчої влади зі створення 

нормативно-правових актів. 

14. До функцій нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в 

Україні віднесено такі: підзаконної конкретизації первинного регулювання 

суспільних відносин (створення підзаконних нормативно-правових актів); 

удосконалення законодавства (вчинення дій із внесення змін, доповнень або 

викладення нормативно-правового документа в новій редакції); очищення 

законодавства (вчинення дій із визнання певного акта таким, що втратив 

чинність, або його скасування); впорядкування підзаконних нормативно-

правових актів (діяльність із систематизації підзаконних нормативно-

правових актів шляхом паперового та електронного обліку, кодифікації, 

інкорпорації та консолідації). 

15. Визначено, що підзаконний нормативно-правовий акт органу 

виконавчої влади – це офіційний письмовий документ уповноваженого 
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органу виконавчої влади, створений на підставі та на виконання 

Конституції та законів України, який містить, змінює або скасовує норми 

права, створюється у встановленому законодавством порядку із 

застосуванням спеціальних засобів нормотворчої техніки. Основним 

призначенням підзаконних нормативно-правових актів є регулювання 

суспільних відносин шляхом розвинення, розкриття та реалізації 

законодавчих норм та часткового первинного регулювання суспільних 

відносин, які складаються в процесі життєдіяльності населення країни. 

16. Здійснено поділ ознак, притаманних підзаконним нормативно-

правовим актам: загальні (видові), притаманні нормативно-правовим актам 

взагалі (офіційний письмовий документ, який видається уповноваженим 

органом; містять, змінюють або скасовують норми права; створюються у 

встановленому законодавством порядку; носять загальний, не 

персоніфікований характер, передбачають неодноразове застосування; 

створюються із застосуванням певних правил нормотворчої техніки; 

обов’язковість до виконання забезпечується державою через можливість 

застосування засобів примусового характеру), та спеціальні (родові), 

притаманні підзаконним нормативно-правовим актам органів виконавчої 

влади зокрема (офіційний письмовий документ, який видається органом 

виконавчої влади; містять, змінюють або скасовують норми права у 

рівнозначних підзаконних нормативно-правових актах, актах нижчої 

юридичної сили; створюються у більш спрощеному порядку, із 

застосуванням спеціальних засобів нормотворчої техніки, виразів «на 

виконання закону», «на підставі закону»; носять підзаконний характер 

тощо). 

17. Констатовано, що підзаконні нормативно-правові акти виконують 

певні функції: перш за все – регулятивну функцію, яка, у свою чергу, 

розподіляється на функцію первинного (при первинному встановленні норм 

права підзаконними нормативно-правовими актами) та вторинного (при 
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конкретизації, розвиненні та вдосконаленні норм права, встановлених 

нормативно-правовими актами вищої юридичної сили) регулювання; 

управлінську функцію (органи виконавчої влади є органами управління, 

саме тому видані ними підзаконні нормативно-правові акти виконують 

управлінську функцію); роз’яснювальну та конкретизуючу функції (норми, 

які містяться в підзаконних нормативно-правових актах конкретизують, 

роз’яснюють, удосконалюють, «розгортають» норми, встановлені 

нормативно-правовими актами вищої юридичної сили); правоустановчу 

функцію (реалізується при введенні норм права підзаконними нормативно-

правовими актами); правореалізаційну функцію (норми підзаконних 

нормативно-правових актів закріплюють певні порядки, положення тощо, 

реалізація яких практично відтворює норми, встановлені Конституцією, 

кодексами та законами України). 

18. Уточнено, що в Україні сьогодні існують і діють такі види 

підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади: 1) 

постанова – офіційний письмовий документ, нормативно-правовий акт 

вищого органу виконавчої влади України  (Кабінету Міністрів України, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим), який має вищу юридичну 

силу в системі підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої 

влади, носить загальнообов’язковий характер і приймається колегіально у 

встановленому законодавством порядку; 2) наказ – офіційний письмовий 

документ, нормативно-правовий акт міністерства, центрального органу 

виконавчої влади, їх територіальних органів, міністерств та інших 

республіканських органів Автономної Республіки Крим, видається на 

підставі та на виконання нормативно-правових актів вищого рівня, 

обов’язковий для виконання; 3) розпорядження – офіційний письмовий 

документ, нормативно-правовий акт, який видається головою місцевої 

державної адміністрації на виконання нормативно-правових актів вищої 

юридичної сили та обов’язковий для виконання на території місцевості 
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відповідної державної адміністрації. При цьому слід мати на увазі, що 

складовими частинами зазначених підзаконних нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади (засвідчувальних) можуть бути положення, 

правила, інструкція, статут, регламент тощо. 

19. Запропоновано у нормотворчому процесі виділяти два блоки: 

перший – створення нормативно-правового акта; другий – приведення 

нормативно-правових актів у відповідність з чинним законодавством або їх 

припинення. У першому блоці нормотворчого процесу (створення 

нормативно-правового акта) слід розрізняти три основні етапи: підготовчий, 

етап видання, кінцевий етап – кожний з яких має обов’язкові та додаткові 

стадії. Підготовчий та етап видання мають також наскрізну стадію 

доопрацювання. Кожному з етапів нормотворчого процесу властиві власні 

мета, об’єкт та суб’єкти. Обов’язковими універсальними суб’єктами 

нормотворчого процесу в Україні є Міністерство юстиції України та його 

структурні підрозділи. 

20. За результатами узагальнення дат набрання чинності підзаконних 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади встановлено, що вони 

можуть набувати чинності: 1) з дня офіційного опублікування 

(універсальний термін набрання чинності, притаманний всім підзаконним 

нормативно-правовим актам органів виконавчої влади); 2) з моменту 

реєстрації в органах юстиції (спеціальний – притаманний лише 

нормативним розпорядженням місцевих державних адміністрацій); 3) з 

дати, встановленої у самому нормативно-правовому акті або в акті про його 

затвердження (індивідуальний – встановлений у кожному конкретному 

підзаконному нормативно-правовому акті). 

21. Доведено, що нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України 

виявляється у трьох формах: ординарне провадження, яке являє собою саме 

безпосередню діяльність Кабінету Міністрів зі створення особистих 

нормативно-правових актів – постанов; законопроектне провадження, що 
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полягає в реалізації Кабінетом Міністрів України права законодавчої 

ініціативи та розгляді й внесенні проектів законів України до Верховної 

Ради України, участі в законодавчій діяльності Верховної Ради та реалізації 

Президентом України права законодавчої ініціативи; спеціальне 

провадження, яке реалізується через розробку Кабінетом Міністрів України 

проектів актів Президента. 

22. Аргументовано, що реалізація права законодавчої ініціативи є 

обов’язковою формою здійснення Кабінетом Міністрів України своїх 

повноважень і складається з трьох стадій: 1) планування законотворчої 

діяльності (фактично реалізується Міністерством юстиції України); 2) 

розробка законопроекту (реалізується Міністерством юстиції, іншими 

центральними органами виконавчої влади) та розгляд його в Кабінеті 

Міністрів України (експертиза здійснюється секретаріатом уряду та її 

висновок разом із законопроектом розглядаються безпосередньо на 

засіданні уряду); 3) подача законопроекту до Верховної Ради України 

(складається з оформлення документального супроводження 

законопроекту, визначення відповідальної особи, яка представлятиме 

законопроект). 

23. Встановлено, що у «чистому вигляді» нормотворча діяльність 

Кабінету Міністрів України складається з надання завдання центральному 

або іншому органу виконавчої влади щодо розробки проекту нормативно-

правового акта, опрацювання Секретаріатом Кабінету Міністрів України 

поданого проекту нормативно-правового акта, прийняття відносно нього 

рішення та здійснення заходів щодо введення його в дію. Разом із тим 

процес, який проходить нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів 

України, складається з наступних стадій: визначення необхідності 

прийняття нормативно-правового акта (на виконання вищестоящих 

нормативно-правових актів, ініціативні; реалізується Кабінетом Міністрів 

України, іншими органами виконавчої влади); розробка проекту 
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нормативно-правового акта (реалізується розробником – органами 

виконавчої влади); погодження та правова експертиза (погодження проекту 

нормативно-правого акта здійснюється розробником із зацікавленим 

органами; процедура правової експертизи – Міністерством юстиції 

України); опрацювання проекту нормативно-правового акта Секретаріатом 

Кабінету Міністрів України та прийняття рішення щодо нього на засіданні 

(реалізується безпосередньо Кабінетом Міністрів України); введення в дію 

нормативно-правового акта уряду (реєстрація, присвоєння реквізитів тощо 

реалізується безпосередньо Кабінетом Міністрів України). 

24. Визначено, що діяльність центральних органів виконавчої влади зі 

створення норм права може бути розділена на дві групи: основна 

(діяльність зі створення особистих нормативно-правових актів – 

нормотворча діяльність) та додаткова (участь у реалізації нормотворчої 

діяльності уряду – розробка проектів постанов). 

25. Висловлено думку, що суб’єктами нормотворення – створення 

саме нормативно-правових актів органів виконавчої влади – є лише Кабінет 

Міністрів України (на рівні вищого органу виконавчої влади) та 

міністерства (на рівні центральних органів виконавчої влади), а центральні 

органи виконавчої влади взагалі не мають права приймати акти 

нормативно-правового характеру, виходячи з норм Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» та Типового положення про 

центральний орган виконавчої влади, затвердженого Указом Президента 

України. Зроблено припущення, що, можливо, законодавець у такий спосіб 

намагається усунути центральні органи виконавчої влади від процесу 

нормотворення та зменшити кількість підзаконних нормативно-правових 

актів. Наголошено на тому, що таке штучне обмеження центральних 

органів виконавчої влади в реалізації нормотворчої діяльності може 

призвести до залишення певних груп суспільних відносин без нормативного 

регулювання та, відповідно, до порушення прав та законних інтересів 
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фізичних та юридичних осіб. Запропоновано передбачити, що центральні 

органи виконавчої влади видають накази (організаційно-розпорядчого та 

нормативно-правового характеру), або взагалі зазначити, що вони мають 

право видавати накази та нормативно не обмежувати їх види, як це 

пропонується унормувати проектом Закону України «Про нормативно-

правові акти». 

26. Враховуючи, що законодавець передбачає необхідною умовою 

набрання чинності нормативно-правовим актом, у тому числі 

територіальних органів міністерств та центральних виконавчої влади, його 

офіційне опублікування, але не врегульовано порядок такого 

опублікування, висловлено пропозицію ст. 57 проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» доповнити п. 2 наступного змісту: «Підзаконні 

нормативно-правові акти територіальних органів міністерств, центральних 

органів виконавчої влади всіх рівнів, місцевих державних адміністрацій 

публікуються в офіційних друкованих виданнях місцевої державної 

адміністрації відповідного регіону, які розповсюджуються на території 

цього регіону», та пункти 2 – 8 вважати відповідно пунктами 3 – 9. 

27. Запропоновано ч. 1 ст. 56 проекту Закону України «Про 

нормативно-правові акти» доповнити реченням наступного змісту: 

«Оприлюднення нормативно-правових актів може здійснюватися шляхом 

офіційного опублікування, висвітлення на офіційних веб-сайтах у мережі 

Інтернет, через національні (регіональні) офіційні канали радіо та 

телебачення. Нормативно-правові акти, які мають загальносоціальне 

значення, зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян, повинні 

оприлюднюватися шляхом застосування всіх зазначених вище засобів». 

28. Запропоновано теоретично обґрунтоване положення про те, що 

додаткова (наскрізна) стадія підготовчого етапу нормотворчого процесу 

органів виконавчої влади з розробки регуляторного нормативно-правового 

акта, за наявності готового проекту, складається з таких дій: 1) здійснення 
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заходів щодо базового відстеження результативності регуляторного 

нормативно-правового акта; 2) підготовка аналізу регуляторного впливу; 3) 

опублікування повідомлення про подальше оприлюднення проекту 

регуляторного нормативно-правового акта; 4) оприлюднення проекту 

регуляторного нормативно-правового акта центрального органу виконавчої 

влади разом з аналізом регуляторного впливу; 5) погодження проекту 

регуляторного нормативно-правового акта центрального органу виконавчої 

влади уповноваженим органом. 
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ДОДАТОК А 

Проект структури Закону України  

«Про правотворчу діяльність та нормативно-правові акти» 

 

Глава І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення понять. 

Стаття 2. Правова основа Закону. 

Стаття 3. Принципи правотворчості та нормотворчості. 

Стаття 4. Завдання правотворчої діяльності. 

Стаття 5. Суб’єкти правотворчого процесу. 

Стаття 6. Види правотворчого процесу. 

Глава ІІ. ВИДИ ТА ІЄРАРХІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

Стаття 7. Види нормативно-правових актів 

Стаття 8. Конституція України 

Стаття 9. Закони України 

Стаття 10. Постанови Верховної Ради України 

Стаття 11. Укази Президента України 

Стаття 12. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

Стаття 13. Накази, розпорядження, рішення міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади 

Стаття 14. Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

Стаття 15. постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

Стаття 16. Нормативно-правові акти органів державної влади на місцях 

Глава ІІІ. ПЛАНУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДГОТОВКА 

ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

Стаття 17. Організація підготовки проектів нормативно-правових актів 

Стаття 18. Вивчення практики застосування нормативно-правового акта 
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Стаття 19. Прийняття та опублікування планів підготовки нормативно-

правових актів 

Стаття 20. Інформаційна основа проекту нормативно-правового акта 
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Стаття 21. Мова нормативно-правових актів 
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її проведення 

Стаття 31. Результати публічного обговорення та експертизи проекту 

нормативно-правового акта 

Глава VІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ, ПІДПИСАННЯ ТА ВТРАТИ 
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