
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Загальні засади» вміщено розділ 11 «Права, свободи та 
обов'язки людини і громадянина», що цілком відповідає 
системі засадничих положень Основного Закону. А/J;же пе
ред згаданими статтями 5 і б Конституції міститься визна
чальна стаття З, згідно з якою права і свободи людини та їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держа
ви. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини в 
Україні названо головним обов'язком публічної влади, і 
насамперед виконанню цього обов'язку має підпорядкову
ватися організація та функціонування цієї влади . Розділ ІІІ у 
Конституції присвячено виборам і референдуму як фор
мам безпосередньої демократії, в яких реалізується здій
снення влади Українським народом. І лише подальші роз
діли Конституції присвячено організації державної влади 
на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. 
Зокрема, lV розділ стосується парламенту - Верховної Ра
ди України, V- Президента України як глави держави, у VI 
- йдеться про Кабінет Міністрів України та інші органи ви
конавчої влади, й, нарешті, VIII - прщ:вячено організації 
правосуддя. 

Разом з тим у кожному з розділів, присвячених наз
ваним органам держави, більш-менш повно і послі 
довно визначаються їхній статус та загальні вимоги до 
здійснення ними конституційних nовноважень як са
мостійно, так і у взаємодії з іншими органами. При 
цьому Найдетальніше врегульовано статус Верховної 
Ради України - парламенту як єдиного органу законо
давчої влади. Водночас конституційний статус Верхов
ної Ради не обмежується її функціями як законодавчо
го органу. Парламент також здійснює в межах, визна
чених Конституцією, установчі та контрольні повнова
ження. 

Президент України є главою держави, який бере 
участь у здійсненні як законодавчої, так і виконавчої 
функцій влади . Водночас більшість його повноважень 
мають характер повноважень установчої влади. Кабі
нет Міністрів визначено в Конституції як вищий орган у 
системі органів виконавчої влади, однак у владній іє
рархії він нижче за главу держави та парламент. Неза
лежну самостійну гілку влади в системі поділу влади 

становлять суди загальної юрисдикції на чолі з Вер
ховним Судом України, а також Конституційний Суд 
України . 

Визнаючи реалізацію в Конституцїі України принципу 
поділу влади на сучасних теоретико- правових засадах, не
обхідно разом з тим відзначити низьку ефективність фун
кціонування державної влади з точки зору утвердження й 
забезпечення nрав і свобод громадян . Однією з істотних 
nричин цього є те, що ідея балансу гілок влади не допов
НІОЄТЬСЯ юридичним формулюванням принципу взаємодії 
гілок влади, що не дає змогу забезnечити єдність влади та 
її реалізацію в інтересах суспільства. 

На мій погляд, під час підготовки нової редакції Кон
ституції України (про що останніми роками дедалі певніше 
заявляють політики й до чого схиляється наукова думка), 
варто чіткіше визначитися з конституційним закріпленням 
принципу поділу державної влади в його сnіввідношенні з 
nринципом єдності влади. Зокрема, доцільно чіткіше виз
начитися з розnоділенням повноважень установчої влади 
між народом як єдиним джерелом влади в Україні, парла
ментом і главою держави. А/J;же саме в nлощині реалізації 
установчих nовноважень осrаннім часом в Україні виника
ють найrосrріші nолітико-nравові конфлікти; і саме в цій 
частині не забезпечене nовноцінне конституційне й законо
давче регулювання відносин народовладдя. Досить вказа
ти на недостатнє регулювання статусу парламентської коа
ліції та опозиції, участі nолітичних партій у формуванні та 
здійсненні державної влади й місцевого самоврядування, 
на проблеми виборчої системи, законодавства про рефе
рендум, недосконале конституційне і законодавче регулю
вання організації та здійснення судової влади тощо. 

Отже, теоретичне визначення nринциnу єдності влади, 
шляхів його реалізації у співвідношенні з принциnом поді
лу державної влади в конкретних умовах нашої країни стає 
вкрай актуальним не лише з погляду утвердження в ній де
мократичної соціальної nравової держави, а найперше з 
точки зору потреби заnобігання nерманентним nолітико
nравовим конфліктам усередині державної влади, які суп
роводжують розвиток України останніми роками. IJ 

РИНДЮК В. І. 

~-
Законодавча техніка як чинник 
удосконаленнязаконодавчого 

процесу 

Qдним із чинників забезпечення якості законодавства, 
а саме його високого технічного рівня, є законодавча тех
ніка . Зокрема, в літературі наголошено, що метою законо
давчої техніки є «забезпечення досконалості нормативно
nравових актів» [2], «найбільш раціональна, якісна і ефек
тивна організація nравотворчої діяльності, досягнення 
стислості, ясності, визначеної стандартності правових ак
тів» [1] тощо. 

На мою думку, законодавчу техніку належить розгля
дати як систему юридико-мовних та юридико-логічних 
nрийомів, методів і юридико-технічних nроцедур розроб
лення законодавчих актів державним апаратом . Законо
давча техніка- це юридико-мовні прийоми й методи, ос
кільки продуктом законодавчої діяльності завжди є пра
вовий акт, що має мовне вираження. Законодавчий акт є 
результатом людського мислення, що nідпорядковується 
nевним законам логіки, а отже, його зміст і структуру вик
ладають за допомогою юридико-логічних nрийомів і ме
тодів законодавчої техніки. Розробляють законодавчий 
акт із дотриманням певного порядку дій, тобто nевних 
офіційно встановлених юридико-технічних процедур, по-

рушення яких вnливає на її продукт (законодавчий акт), 
зумовлює юридично значущі наслідки . 

Прийоми, методи законодавчої техніки та юридико
технічні процедури можуть бути закріплені в нормативно
правових актах, викладені в науково-методичних реко
мендаціях або діяти як «неписані nравила». Водночас, як
що прийоми, методи законодавчої техніки використову
ються nереважно за традицією як надбання досвіду на ос
нові ділових звичаїв, то юридико-технічні процедури зав
жди встановлюютьсянормативно-nравовими актами. 

Юридико-мовні nрийоми й методи є найбільш дослід
женими, вони розроблені переважно на законодавчому 
матеріалі та найnовніше викладені у літературі . Система 
таких прийомів, методів отримала назву юридична (nра
вова, законодавча) стилістика та лінгвістика. Напрям вза
ємодії логіки та права називають юридичною логікою, або 
логікою права. 

Питання включення юридико-технічних процедур у 
рамки законодавчої техніки є дискусійним у літературі. 
Одні науковці вважають, що процедурні питання виходять 
за рамки законодавчої техніки, хоча й тісно пов'язані з ос-



танньою [4], а решта відносять юридико-технічні процеду
ри до поняття законодавчої техніки (З]. Водночас варто 
наголосити, що процедурні питання мають велике значен
ня, що підкреслюється можливістю визнання неконститу
ційними законодавчих актів цілковито чи в окремій части
ні, якщо була порушена встановлена Конституцією nроце
дура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинноаі 
(а. 152 Конаитуцїі України). Наслідком виявлення пору
шень закоtіодавчої процедури, передбаченої Регламен
том Верховної Ради. може бути скасування результатів го
лосування за законопроектом. 

Головною метою будь-якої юридико-технічної проце
дури є реалізація основної, тобто матеріальної юридичної 
норми . Реалізується така процедура в рамках діяльності 
законодавчого органу з огляду на його повноваження. 
Зокрема, згідно з n. З а. 85. Конаитуції до повноважень 
Верховної Ради належить прийняття законів . Для реаліза
цїі парламентом законодавчих nовноважень найважливі
ші питання законодавчої nроцедури закріплено в Консти
туції України, зокрема в аатті 94. Але в літературі також 
зазначено, що встановлений а. 94 Конституції порядок 
здійснення повноважень Президента щодо підписання за
кону, оприлюднення та повернення його дпя nовторного 
розгляду до Верховної Ради виявився на nрактиці неод
нозначним для розуІ\Аіння. Внаслідок цього суб'єкти зако
нодавчого nроцесу змушені були не раз звертатися до 
Конаитуційного Суду стосоено тлумачення положень зга
даної аатті [6] . 

Також, на мою думку, ааття 94 Конституції має прога
лини в регулюванні законодавчої процедури. Закон під
писує Голова Верховної Ради і негайно наnравляє його 
Президентові . Президент України протягом n'ятнадцяти 
днів nісля отримання закону підnисує його, беручи до ви
конання, та офіційно оnрилюднює його або повертає зі 
своїми вмотивованими й сформульованими пропозиція
ми до Верховної Ради дпя повторного розгляду. У разі, як
що Президент протягом установленого терміну не повер
нув закон дпя повторного розгляду, він вважається схва
леним Президентом і має бути підписаний та офіційно оп
рилюднений. 

Під підписанням закону в юридичній літературі розумі
ють санкціонування вищою посадовою особою держави 
nрийнятого законодавчим (представницьким) органом 
законодавчого акта. Підписання законодавчого акта є од
ним із найважливіших nрав вищої посадової особи дер
жави, що дозволяє їй брати активну участь у законодав-

чому процесі. Водночас це й найважливіший обов'язок 
вищої посадової особи держави [5] . Та що робити, коли 
Президент не повертає закон до Верховної Ради дпя пов
торного розгляду й не підписує його? 

Очевидно, тут належало б доповнити ст. 94 Конститу
ції положенням, аналогічним тому, яке застосовується в 
разі, коли Президент не підnисав та офіційно оприлюднив 
закон, прийнятий під час повторного розгляду протягом 
десяти днів . Згідно зі а. 94 Конаитуції, якщо Президент не 
підписав такий закон, його негайно офіційно оnрилюднює 
Голова Верховної Ради й публікує за своїм підnисом. 

Отже, одним із шляхів забезпечення якості законо
давааа України є rрунтовна теоретична розробка питання 
законодавчої техніки та впровадження її у законодавчий 
процес. t:J 
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