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Зпочатку 90-х років XX ст. законо-
давча практика в Україні зазнала іс-

тотних змін. Однією з них є значне 
збільшення кількості законодавчих ак-
тів, що приймаються Верховною Радою 
України. При цьому переважна їх час-
тина - закони про внесення змін до чин-
ного законодавства. Наприклад, за нер-

II ше півріччя 2004 р. Верховною Радою 
України було прийнято 106 законо-
давчих актів (не враховуючи закони про 
ратифікацію та денонсацію міжнарод-
них договорів), з них 74 (70%) - закони 
про внесення змін. 

В умовах збільшення загального ма-
сиву законодавчих актів загострюється 
проблема їх якості. Одним із необхідних 
чинників удосконалення законодавства 
України є належний рівень законодавчої 
техніки. Під законодавчою технікою 
прийнято розуміти вироблену юридич-
ною наукою та практикою систему пра-
вил і прийомів створення та системати-
зації найбільш досконалих законодавчих 
актів. Слід відзначити, що правила і 
прийоми законодавчої техніки досить 
різноманітні. Одні правила і прийоми 
законодавчої техніки стосуються мови і 
стилю законодавчого акта. До них від-
носять: особливості використання сло-
восполучень та речень у тексті закону; 
такі прийоми законодавчої техніки, як 
синонімія, омонімія, антонімія; правила 

І
використання професіоналізмів, архаїз-
мів, історизмів, діалектизмів, жаргоніз-
мів, іншомовних слів, термінології тощо. 
Інші правила і прийоми законодавчої 
техніки стосуються форми, структури 
та змісту законодавчого акта. До них «відносять: дотримання основних правил 
формальної логіки; використання таких 
прийомів, як юридичні конструкції, пра-
вові фікції, правові презумпції, дозвіл, 
заборона; дотримання правил щодо 
форми та структури законопроекту і т.д. 
Досконалість закону залежить також і 
від дотримання тих чи інших законо-
давчих процедур при його виробленні та 
ухваленні. 

Питання законодавчої техніки все-
бічно розроблено в багатьох країнах, 
відображено в численній як зарубіжній, 
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так і вітчизняній літературі, де докладно 
описується, як треба "робити закони" та 
яким вимогам вони повинні відпові-
дати [1]. У низці іноземних держав вже 
багато десятиліть діють спеціальні за-
кони та інші нормативні акти, в яких 
закріплені окремі правила законодавчої 
техніки. Наприклад, у Японії в 1898 р. 
було прийнято Загальне положення про 
закони, більше двох десятиліть діє закон 
про нормативні акти у Болгарії, в 1987 р. 
закон про правотворчість прийнято в 
Угорщині тощо [2]. 

Тим часом існуюче вітчизняне зако-
нодавство неповно регулює різні аспек-
ти законотворчості; правила законодав-
чої техніки поки що не знайшли систем-
ного закріплення в жодному законодав-
чому акті. Звичайно, не всі правила 
законодавчої техніки потребують затвер-
дження на рівні закону. Однак основні 
вимоги до законодавчих актів мають 
бути законодавчо закріплені, що дало б 
можливість стабілізувати та уніфікувати 
законодавчий процес. На сьогодні окре-
мі вимоги до закону, які можна віднести 
до законодавчої техніки, частково ви-
кладені у Регламенті Верховної Ради 
України. 

Згідно зі ст. 6.1.2 Регламенту Верхов-
ної Ради України, законопроекти, що 
вносяться на розгляд до парламенту в 
порядку законодавчої ініціативи, повин-
ні бути оформлені відповідно до вимог 
глави 6.2 цього Регламенту та Положен-
ня про структуру, виклад, зміст і оформ-
лення проектів законів. А відповідно до 
ст. 6.2.8 Регламенту, при оформленні 
проектів законів повинні враховуватися 
також вимоги, встановлені Положенням 
про порядок розробки проектів законів. 
Однак на сьогодні не існує ні Положен-
ня про порядок розробки проектів зако-
нів, ні Положення про структуру, 

виклад, зміст та оформлення проектів 
законів, на які є посилання в Регламенті. 
При цьому в Регламенті (ст. 6.2.10) 
зазначається, що невідповідність проек-
ту закону, внесеного для розгляду у 
Верховну Раду, вимогам Регламенту та 
положенням про порядок розробки про-
ектів законів і про структуру, виклад, 
зміст та оформлення проектів законів є 
підставою його повернення суб'єкту пра-
ва законодавчої ініціативи. 

На сьогодні порядок роботи із зако-
нопроектами та їх оформлення регулю-
ється, крім Регламенту Верховної Ради 
України, "Положенням про порядок 
роботи з проектами законодавчих актів 
та матеріалами, що містять законодавчі 
пропозиції, які подаються на розгляд 
Верховної Ради України", затвердженим 
Постановою Президії Верховної Ради 
України від 30.10.95 р. № 668 та "Інст-
рукцією про порядок реєстрації, обліку 
та ведення справ законопроектів і зако-
нодавчих пропозицій", яка затверджена 
Розпорядженням Голови Верховної Ра-
ди України від 20.03.95 р. № 01-2/2. 
У пункті 2 Положення про порядок 
роботи з проектами законодавчих актів 
та матеріалами, що містять законодавчі 
пропозиції, які подаються на розгляд 
Верховної Ради України, зазначається, 
що законопроекти мають бути оформле-
ні відповідно до вимог глав 6.1, 6.2 
Регламенту Верховної Ради України та 
інших актів законодавства України. 
Однак вимоги Регламенту стосуються в 
основному оформлення супровідних 
документів законопроекту та наявності в 
законопроекті різних відомостей щодо 
нього (ст. 6.2.8 Регламенту Верховної 
Ради України). Ніяких загальних вимог 
щодо оформлення тексту самих законо-
проектів ні в Регламенті Верховної Ради 
України, ні в зазначених нормативних 
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документах не міститься. Разом з тим 
Регламент передбачає розробку Поло-
ження про структуру, виклад, зміст і 
оформлення проектів законів. 

До проекту закону "Про закони і за-
конодавчу діяльність" № 0894 включено 
статтю 28, якою пропонується встано-
вити основні вимоги до закону. При 
цьому концепція вказаного законо-
проекту слушно, на наш погляд, врахо-
вує і специфіку різних видів законів при 
визначенні вимог юридичної техніки. 
Зокрема, щодо законів про внесення 
змін передбачено спеціальні вимоги у 
ст. 32 проекту закону України "Про 
закони та законодавчу діяльність". 

Законодавча техніка передбачає три 
форми зміни законодавчих актів: 
1) приймається окремий закон про вне-
сення змін до чинного закону (законів); 
2) приймається зведений закон про вне-
сення змін до чинного закону (законів); 
3) приіімається закон на заміну чинного 
[3] . 

Відповідно до правил законодавчої 
техніки, назва закону в стислій формі 
має передавати його зміст, окреслювати 
предмет правового регулювання, що до-
зволяє ідентифікувати закон, виділити 
його із сукупності інших законів, поси-
латися на нього в інших нормативно-
правових актах. Остаточний варіант 
назви, як правило, встановлюється на ос-
танньому етапі розробки закону, оскіль-
ки відображає його зміст. Істотні зміни в 
змісті закону вимагають перегляду його 
назви [4]. 

У назві закону щодо зміни правового 
регулювання після слів "Закон України" 
має бути вказано на предмет правового 
регулювання, що визначає формальну 
ціль акта - про внесення змін, а далі -
назва законодавчого акта, який підлягає 
зміні. Не слід використовувати в назві 

закону формулювання, як то: "Закон про 
внесення змін і доповнень" або "Закон 
про доповнення" (наприклад, Закон 
України "Про внесення змін і доповнень 
до Митного тарифу України" від 9 липня 
2003 р. [5], адже доповнення - це теж 
зміна тексту закону. 

Згідно з правилами законодавчої тех-
ніки, в назву закону не включають також 
інформацію про причини внесення змін 
(наприклад, Закон України "Про внесен-
ня змін до деяких законів України у 
зв'язку з прийняттям Закону України 
"Про внесення змін до Закону України 
"Про Національний архівний фонд і 
архівні установи" від 6.03.2003 р. [6]). 
Такі назви є громіздкими і складними 
для сприйняття. Якщо в цьому є необ-
хідність, причини прийняття закону про 
внесення змін найкраще викладати в 
тексті закону, а саме в преамбулі. 

Неінформативною, а тому такою, що 
суперечить вимогам законодавчої техні-
ки, є назва закону "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України". 
Наприклад, Закон України "Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України" від 12.05.2004 р. [7], яким 
вносяться зміни до п'яти законодавчих 
актів. У преамбулі цього закону також не 
вказано, до яких саме законодавчих актів 
ним вносяться зміни. Таким чином, для 
того, щоб це з'ясувати, необхідно пере-
глянути весь текст закону. При такому 
підході до формулювання назви законо-
давчого акта з'являються закони з од-
наковою назвою: "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України", що 
ускладнює пошук необхідних законів. 

У випадку, коли приймаються закони 
про внесення змін до якогось одного за-
конодавчого акта, може виникнути 
ситуація, коли буде кілька таких законів 
з однаковою назвою. Наприклад, до 
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Закону України "Про державну підтрим-
ку засобів масової інформації та 
соціальний захист журналістів" від 
23.09.1997 р. [8] зміни вносяться двома 
законами з однаковою назвою: Закон 
України "Про внесення змін до Закону 
України "Про державну підтримку за-
собів масової інформації та соціальний 
захист журналістів" [9]. Однак у цьому 
випадку правило законодавчої техніки, 
згідно з яким назва закону повинна бути 
унікальною, не має вирішального зна-
чення, оскільки назви цих законів точно 
вказують на предмет правового регулю-
вання, і закони відрізняються датою 
прийняття та номером. Тут можна також 
використати прийом законодавчої техні-
ки, коли в назві законодавчого акта вка-
зується номер статті (статей), до якої 
(яких) вносяться зміни. Якщо зміни 
вносяться до багатьох статей закону, їх 
перелік буде ускладнювати сприйняття 
назви закону. Тоді вказувати, до яких 
статей закону вносяться зміни, доцільно 
в преамбулі. 

У практиці роботи Верховної Ради 
України одні зміни до законів вносяться 
окремими законами про внесення змін, а 
інші - прикінцевими положеннями за-
конів. Наприклад, після прийняття 
Сімейного кодексу України парламен-
том приймається окремий Закон "Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв'язку з прийняттям 
Сімейного кодексу України" від 
3.02.2004 р. [10], яким вносяться зміни 
до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення від 7.12.1984 р. та трьох 
законів України. Тобто зміни, які ви-
пливають з необхідності приведення 
чинного законодавства у відповідність 
до Сімейного кодексу України, внося-
ться до законодавства окремим законом 
про внесення змін. Разом з тим, при 

прийнятті Закону України "Про забез-
печення вимог кредиторів та реєстрацію 
обтяжень" від 18.11.2003 р. [11], од-
ночасно його розділом IX "Прикінцеві та 
перехідні положення" вносяться зміни 
до восьми законодавчих актів України. 
А наступні зміни до чинного законо-
давства, які випливають з необхідності 
приведення законодавчих актів України 
у відповідність із Законом України "Про 
забезпечення вимог кредиторів та реєст-
рацію обтяжень" від 18.11.2003 р., будуть 
вноситися окремими законами про вне-
сення змін. 

Досить часто зміни до чинного за-
конодавства вносяться одночасно як 
перехідними положеннями прийнятого 
закону, так і окремими законами про 
внесення змін, які приймаються у зв'яз-
ку з прийняттям нового закону. Напри-
клад, Верховною Радою України було 
прийнято Закон "Про поштовий зв'язок" 
від 4.10.2001 р. [12]. Пунктом 4 ст. 29 
"Прикінцеві положення" цього Закону 
було внесено зміни до Закону України 
"Про ліцензування певних видів гос-
подарської діяльності" від 1.06.2000 р. 
Через чотири дні було прийнято Закон 
України "Про внесення змін до деяких 
законів України у зв'язку з прийняттям 
Закону України "Про поштовий зв'я-
зок"" від 5.06.2003 р. [13], яким внесені 
зміни до Закону України "Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в 
Україні" від 21.04.1991 р. 

Зрозуміло, що коли приймається за-
кон, неможливо відразу передбачити та 
внести всі зміни, які необхідні для 
приведення законодавства у відповід-
ність із новим законом. Одні зміни до 
законодавчих актів можна внести без-
посередньо з прийняттям нового закону, 
оскільки вони є очевидними і прямо 
випливають з його тексту. Для внесення 
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інших змін необхідний час, щоб проана-
лізувати чинне законодавство, виявити 
недоліки та протиріччя, підготувати 
відповідні пропозиції. Однак має бути 
вироблений єдиний підхід до внесення 
змін у законодавчі акти. Ситуація, коли 
одні зміни до законів вносяться 
окремими законами про внесення змін, а 
інші - прикінцевими положеннями 
нових законів, ускладнює орієнтування 
в законодавчому масиві, застосування 
законодавчих актів на практиці. Тому 
слід виробити єдиний загальноприйнят-
ний підхід до форми та змісту законів 
про внесення змін до чинного законодав-
ства. 

На нашу думку, вносити зміни необ-
хідно окремими законами про внесення 
змін. При цьому одним таким законом 
вносити зміни не більш ніж до двох -
трьох чинних законів. 

Далі розглянемо закони, які прийма-
ються на заміну чинних. Аналізуючи 
діяльність Верховної Ради України, в 
цьому випадку, залежно від предмета 
правового регулювання, можна виділити 
два підходи, які використовуються в 
законодавчій практиці парламенту. 
Перший варіант - коли в чинний закон 
необхідно внести багато дрібних змін. 
Тут закон викладається в новій редакції. 
Другий варіант - коли змінюються 
концептуальні засади правового 
регулювання відповідних суспільних 
відносин. У такому разі приймається но-
вий закон на заміну раніше діючого. Роз-
глянемо детальніше обидва підходи. 

Якщо закон викладається в новій ре-
дакції, на практиці це відбувається так: 
приймається закон про внесення змін до 
відповідного закону, в тексті якого вка-
зується: "Внести зміни до Закону 
України (назва закону), виклавши його в 
такій редакції...". Однак у юридичній лі-

тературі зазначається, що виходячи з 
вимог законодавчої техніки при при-
йнятті закону на заміну чинного, необ-
хідно виключати вступне речення типу 
"Закон ... викладається в такій редакції", 
оскільки таке формулювання перекру-
чує суть заміни: текст змінився, але за 
формою закон залишився "старим" і при 
посиланнях на нього наводяться попе-
редні атрибути (дата прийняття, номер 
закону тощо) [14]. 

Наприклад, Верховною Радою було 
прийнято Закон України "Про внесення 
змін до Закону України "Про туризм" від 
18.11.2003 р.[15], де записано: "Внести 
зміни до Закону України "Про туризм", 
виклавши його в такій редакції:..." Отже, 
на сьогодні чинним є Закон України 
"Про туризм", в редакції Закону "Про 
внесення змін до Закону України "Про 
туризм" від 18.11.2003 р. № 1282, однак 
при посиланнях на Закон України "Про 
туризм" використовуються попередні 
атрибути: Закон України "Про туризм" 
від 15.09.1995 р. № 324. 

Закон, прийнятий у новій редакції, як 
правило, зберігає стару назву. Але на 
практиці трапляються ситуації, коли, 
викладаючи закон у новій редакції, 
законодавець вважає необхідним уточ-
нити і його назву. Наприклад, Верхов-
ною Радою було прийнято Закон Украї-
ни "Про внесення змін до Закону Украї-
ни "Про лізинг" від 11.12.2003 р.[ 16], 
яким відповідно вносяться зміни до 
Закону України "Про лізинг" від 
16.12.1997 р. [17], виклавши його в новій 
редакції. При цьому законодавець змі-
нює і назву закону, називаючи його "Про 
фінансовий лізинг". Ми маємо Закон 
України "Про фінансовий лізинг" від 
16.12.1997 р. Отже, текст закону повніс-
тю змінився 11.12.2003 р., а його реквізи-
ти (дата та номер) залишилися поперед-
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німи, тому посилаючись на цей Закон, 
необхідно вказувати його старі рек-
візити. 

Цей недолік недотримання вимог 
законодавчої техніки стає особливо 
помітним на офіційному сайті Верховної 
Ради України. Так, переглядаючи на 
ньому Закон України "Про фінансовий 
лізинг", бачимо, що текст закону викла-
дено в редакції Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про 
лізинг" від 11.12.2003 р." № 1381, однак 
наприкінці тексту Закону номер і дата 
залишаються попередніми - № 723 від 
16.12.1997 р. 

Другий варіант - коли змінюються 
концептуальні засади, принципи право-
вого регулювання відповідних суспіль-
них відносин. В такому разі Верховна 
Рада України приймає новий закон і в 
його перехідних положеннях зазначає, 
що попередній закон, який регулював ті 
самі суспільні відносини, втрачає чин-
ність. Наприклад, парламентом було 
прийнято Закон України "Про вибори 
народних депутатів України" від 
25.04.2004 р. [18]. При цьому п. 7 Роз-
ділу XIII "Прикінцеві положення" Закон 
України "Про вибори народних депута-
тів України" від 18.10.2001 р. визнається 
таким, що втрачає чинність з 1 жовтня 
2005 року. У цьому випадку було змінено 
основні засади виборів народних депу-
татів України, а саме мажоритарно-про-
порційну виборчу систему було замінено 
на пропорційну. 

Таким чином, з метою вироблення 
єдиного стандартного підходу до оформ-
лення законодавчих актів пропонуємо 
запровадити чотири сталі форми 
законів: 

1) Закон, що здійснює первинне 
регулювання суспільних відносин (За-
кон України "Про ..." ). Такий закон має 

назву, що у стислій формі передає його 
зміст, відображає предмет правового 
регулювання. До законодавчого акта 
можна включити преамбулу, яка містить 
роз'яснення мотивів і цілей прийняття 
закону. Текст закону поділяється на по-
слідовні структурні частини, органічно 
пов'язані між собою (статті і, в разі по-
треби, глави, розділи), а також визнача-
ється назва кожного розділу, глави та, 
якщо необхідно, кожної статті закону. 
Наприкінці закону міститься дата його 
прийняття та порядковий реєстраційний 
номер. 

2) Закон про внесення відносно не-
значної кількості змін до первинного 
закону (Закон України "Про внесення 
змін до Закону України "Про ..."). У разі 
необхідності незначної кількості змін у 
чинному законі (законах) приймається 
закон про внесення до нього змін. 
У назві закону про внесення змін має бу-
ти назва закону, до якого вносяться 
зміни, а якщо зміни вносяться більше 
ніж до одного закону, мають бути зазна-
чені назви усіх цих законів. Однак не 
слід приймати закон про внесення змін 
більш ніж до трьох законів водночас. 
У тексті закону про внесення змін зазна-
чаються: 

а) назва, дата та номер закону, до 
якого вносяться зміни; 

б) номер і назва статті закону, до якої 
вносяться зміни, а при необхідності та-
кож номер її частини, пункту, підпункту, 
номер і назва глави, розділу, що зміню-
ються; 

в) характер зміни (доповнення, ви-
ключення, заміна, виклад у новій ре-
дакції); 

г) текст зміни з викладом тексту стат-
ті, її частини, пункту, підпункту, глави, 
розділу у новій редакції. 

Наприкінці закону міститься дата 
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його прийняття та порядковий реєстра-
ційний номер. 

3) Закон, що приймається в новій 
редакції ("Закон України "Про ... (нова 
редакція)". При необхідності внесення у 
закон значної кількості різних змін 
приймається закон у новій редакції. Та-
кий закон може мати назву, що повторює 
назву раніше діючого закону, або змінену 
назву, якщо є потреба уточнити, конкре-
тизувати предмет правового регулюван-
ня. Текст закону поділяється на послі-
довні структурні частини, органічно по-
в'язані між собою (статті і, в разі потре-
би, глави, розділи), а також визначається 
назва кожного розділу, глави та, якщо 
необхідно, кожної статті закону. Напри-
кінці закону міститься дата його при-
йняття та порядковий реєстраційний 
номер. 

4) Закон, що приймається на замі-
ну чинного ("Закон України "Про ..."). 
Якщо змінюються принципи, концепту-
альні засади правового регулювання 
відповідних суспільних відносин, то 
приймається новий закон на заміну 
чинного. Такий закон може повторювати 

Література 

назву того закону, на заміну якого при-
ймається, або іншу назву, яка більш 
точно відображає предмет правового 
регулювання. Текст закону поділяється 
на послідовні структурні частини, ор-
ганічно пов'язані між собою (статті і, в 
разі потреби, глави, розділи), а також 
визначається назва кожного розділу, 
глави та, у разі необхідності, кожної 
статті закону. Відмінністю і водночас 
обов'язковою складовою частиною 
такого закону є положення про те, що 
раніше діючий закон втрачає чинність. 
Якщо закон приймається на заміну 
декількох первинних законів, то пере-
раховуються всі закони, які втрачають 
силу. Це положення закріплюється в 
прикінцевих та перехідних положеннях 
закону. Наприкінці закону міститься 
дата його прийняття та порядковий ре-
єстраційний номер. 

Вироблення єдиного підходу до форм 
законів сприятиме уніфікації та стандар-
тизації законодавчих актів, полегшить 
пошук законодавчих актів та їх вико-
ристання на практиці. 
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