
передбачають відnовідальність за незаконні дії з комерційною 
таємницею, мабуть, теж свідчить на користь цієї тези. 

. В тако~у виn~дку є потреба ств~рення. спец~~Фі:~?го «З во~ 
вщомостеи, що вrднесені до категорн конфщенцшн01 шформацв, 
яка є власністю державю>. Такий звід міг би формувати і офіцій
но nублікувати Кабінет Міністрів України, а вже на nідставі цьо
го керівники органів влади моглиб приймати рішення про наяв
ність такої інформації у конкретних документах. 

Це міг би зробити своїм Указом Президент України до того 
моменту, коли буде прийнято Закон про інформаційну відкри
тість органів влади. Такий нормативний акт конче потрібний. Він 
чітко міг би вирішити ті nроблеми, які нині виникають із досту
пом до урядової інформації. 

Цей закон повинен базуватися на безумовному nринципі від
критості державних інформаційних ресурсів, але з деякими об
меженнями, визначеними в законодавчому порядку. Повинен бу
ти створений чіткий механізм дoctyriy громадян до інформаl(\ї, де 
була б передбачена і відnовідальність за необrрунтоване нена
дання інформації. 

В. І. Рипдюк 
молодший науковий сnівробітник 

Центру теоретичних проблем законотворчості 
і порівняльного правознавства Інституту держави 

і права ім. В. М. Корецького НАН України 

.. ЮРИДИЧНО-ТЕХНІЧНІ АСП~КТИ ЧИННОСТІ .. 
ТА ДІІ АКТІВ ДЕЛЕГОВАНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАІНІ 

Значення законодавства будь·якої держави, в тому числі 
України, визначається соціальною роллю nрава як нормативної 
системи регулювання сусnіЛьних відносин. Зауважимо, що до
сить широко використовуваний термін «законодавство» має різне 
визначення свого змісту. В юридичній літературі зустрічається 
два підходи щодо того, що включати в nоняття «законодавство». 
У широкому розумінні до законодавства включають закони та 
підзаконні нормативно-правові акти. У вузькому розумінні зако
нодавство визначається як система всіх впорядкованих певним 
чином законодавчих актів, а також міжнародних договорів, рати
фікованих парламентом. 
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Закон є нормативно-правовим актом органу законодавчої вла
ди або самого народу, має вищу юридичну силу, регулює най
важливіші суспільні відносини та приймається в особливому по
рядку. Закон є основною категорією законодавчої системи країни 
та характеризується єдністю змісту та форми. Необов'язково, 
щоб нормативно-правові акти, які входять до складу законодав
ства, мали форму закону, але вони повинні мати юридичну силу, 
що дорівнює силі закону. До складу законодавства, зокрема, 
включають нормативно-правові акти президента або уряду, вида
ні в порядку делегування їм законодавчих повноважень, тобто 
переданих їм відповідно до конституції1 • 

Нормативно-правові акти держави, що мають силу закону (за
конодавчі акти) узагальнено можна звести до таких трьох видів: 
а) конституційні закони; б) звичайні закони; в) акти делегованого 
законодавства2• Усі названі види законів держави становлять су
купність законодавчих актів3 • 

Слід зауважити, що свою позицію щодо тлумачення терміна 
«законодавство» висловив і Конституційний Суд України. У 
Рішенні щодо офіційного тлумачення ч. З ст. 21 Кодексу законів 
про працю України від 9.07.1998 р . .N"!! 12-рп/98 зазначено, що у 
законах залежно від важливості і специфіки суспільних відно
син, що регулюються, цей термін вживається в різних значен
нях: в одних маються на увазі лише закони; в інших, передусім 
кодифікованих, в поняття «законодавство» включаються як за
кони та інші акти Верховної Ради України, так і акти Президен
та України, Кабінету Міністрів України, а в деяких випадках
також і нормативно-правові акти центральних органів виконав
чої влади. Конституційний Суд вирішив, що термін «законодав
ство», який вживається у ч. З ст. 21 Кодексу законів про працю 
України щодо визначення сфери застосування контракту як 
особливої форми трудового договору, треба розуміти так, що 
ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори 
У країни, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України, а також постанови Верховної Ради України, укази Пре
зидента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів Украї
ни, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Консти
туції України і законів України. Отже, терміном «законо
давство» охоплюються як закони та інші законодавчі акти, так і 
деякі підзаконні акти4 • 

Якщо звернутися до законодавства України, то конституцій
ними законами є Конституція України і закони, якими вносилися 
зміни до неї. До звичайних законів слід віднести усі ті закони 
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(крім конституційних), що їх приймає парламент в порядку спе
ціально визначено·; законодавчої процедури. Нарешті, актами де
легованого законодавства необхідно визнати декрети Кабінету 
Міністрів України, а також укази Президента України, видані в 
1992-1996 рр. згідно з п. 7-4 ст. 114-5 Конституції України 
1978 р., та укази, видані в 1996-1999 Pf· відповідно до n. 4 Пе
рехідНJ1Х nоложень Конституції України . 

Практика делегованого законодавства була запровадждена в 
країнах романо-германської правової системи (Франція, Італія, 
Іспанія, Польща) з кінця ХІХ -початку ХХ ст.6 Під делегованим 
законодавством звичайно розуміють видання урядом або главою 
держави за уповноваженням парламенту нормативних актів, які 
фактично мають силу закону, в порядку делегування парламен
том деяких своїх виключних законодавчих повноважень. Делегу
вання законодавчих повноважень може бути закріплено безпосе
редньо в конституції держави або здійснюватися шляхом 
прийняття парламентом відповідного закону про право приймати 
в порядку делегованого законодавства нормативні акти з певних 
питань протягом конкретно визначеного часу. 

Інститут делегованого законодавства закріплено і конституці
ями деяких пострадянських держав. В більшості випадків перед
бачається делегування законодавчих повноважень президенту. 
Так, відповідно до ст. 1 О І Конституції Республіки Білорусь Пала
та представників та Рада Республіки законом, який прийнято бі
льшістю голосів від повного складу nалат, за nроnозицією Пре
зидента можуть делегувати йому законодавчі повноваження на 
видання декретів, що мають силу закону. Цей закон повинен ви
значати предмет регулювання і строк nовноважень Президента на 
·видання декретів. Не nрипускається делегування повноважень 
Президенту на видання декретів, що передбачають зміни і доnов
нення Конституції, їі тлумачення; зміни та доповнення програм
них законів; затвердження республіканського бюджету і звіту 
про його виконання; зміну порядку виборів Президента і Парла
менту; обмеження конституційних nрав і свобод громадян. Закон 
про делегування законодавчих повноважень Президенту не може 
дозволяти йому змінювати цей закон, а також надавати nраво 
приймати норми, що мають зворотну силу7 • Відповідно до Кон
ституції Республіки Казахстан (п. 4 ст. 53) Президент може nрий
мати закони, якщо парламент двома третинами голосів від зага
льного числа депутатів кожної із палат nарламенту за ініціативою 
Президента делегує йому законодавчі nовноваження на строк не 
більше одного року8 • Відповідно до ст. 68 Конституції Киргизь-
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кої Республіки палати парламенту можуть делегувати свої зако
нодавчі повноваження Президенту на строк не більше одного ро
ку. Президент nриймає укази, що мають силу законів9. 

Зустрічається також делегування парламентом законодавчих 
повноважень не президенту, а уряду. Відповідно до ст. 78 Кон
ституції Республіки Вірменія з метою законодавчого забезпечен
ня програми діяльності уряду Національні збори можуть уповно
важити уряд на прийнятrя постанов, що мають силу закону, які 
діють nротягом встановленого Національними зборами строку і 
не можуть сdперечити законам. Ці постанови підписує Президент 
Ресnубліки 1 

• 

За загальним правилом, в демократичній державі делегування 
законодавчих повноважень можливе тільки тоді, коли це прямо 
передбачено конституцією, яка повинна встановлювати жорсткі 
умови та чіткі строки здійснення делегованих повноважень. 

В У країні делегування законодавчих повноважень для цілей 
економічної реформи застосовувалося в 1992-1999 рр. 

Вперше інститут делегованого законодавства в нашій державі 
було запроваджено в І 992 р. Законом України «Про внесення 
змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України» від 
14.02.1992 р. N!! 2113-ХІІ, згідно з яким законодавчі повноважен
ня були делеговані Президенту України як главі держави і главі 
виконавчої влади України. Ст. 114 Конституції І 978 р. була до
повнена п. 74

, який закріплював на nеріод до nрийнятrя нової 
Конституції України право Президента України ухвалювати ука
зи з питань економічної реформи, не врегульованих законами 
України, з наступним їх затвердженням Верховною Радою 
України. Ці nовноваження Президента України було зупинено 
Законом України «Про доповнення Конституції (Основного За
кону) України статrею 971 та внесення змін і доповнень до статей 
106, 114 і 120 Конституції України» від 19.12.1992р. N!!2885-
XII, яким було закріплено право Верховної Ради України відпо
відним законом делегувати законодавчі nовноваження на визна
чений термін Кабінету Міністрів Укра"іни (Уряду України) як ор
гану державної виконавчої влади. 

Через півроку Законом України «Про внесення доповнення до 
Конституції (Основного Закону) України» від 21.05.1993 р. 
N!! 3224-ХП було відновлено право Президента України ухвалю
вати укази у сфері законодавчої діяльності. Відповідно до п. 74 

ст. 1145 Президент України ухвалює укази з питань економічної 
реформи, не врегульованих законами України, які діють до прий
нятrя відповідних законів. 
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С:,атгя 25 Конституційного договору між . Верховною Р~до~ 
УкраІНи ;а Президентом України пр? о~новНІ засади оргаНІзацІІ 
та функцюнування державної влади 1 мtсцевого самоврядування 
в Україні на період до прийнятгя нової Конституції України .~ід 
8 червня 1995 р. також закріплювала право Президента УкраІНи 
видавати укази з питань економічної реформи, не врегульованих 
чинн11м з~конодавством України, які діють до прийнятгя відповід
них закоНІв. 

Конституцією У країни 1996 р. передбачено тимчасове делегу
вання законодавчих повноважень Президенту України. Відповід
но доп. 4 розділу «Перехідні положення» Президент України був 
наділений правом протяГом трьох років після набутrя чинності 
Конституцією України видавати уJ<азИ з економічних питань, не 
врегульованих законами. Закріплення даного положення було 
зумовлено міркуваннями важливості та необхідності першочер
гового вирішення економічних питань. Цим правом Президент 
України як глава держави користувався в 1996-1999 рр. 

На сьогодні практика делегування законодавчих повноважень 
в нашій державі не діє. Конституція України не передбачає мож
ливості передачі законодавчих повноважень ні Уряду України, ні 
Президенту України. Проте залишилися чинними і діють багато 
нормативно-правових актів, які було прийнято відповідно до деле
гованих законодавчих повноважень та мають силу закону,- дек

рети Кабінету Міністрів України та уJ<ази Президента України. 
Згідно з пунктом І «Перехідних положень» Конституції 

України та ст. 92 Конституції України, яка визначає найважливі
ші суспільні та державні інститути і відносини, що мають регу
люватися виключно законами України, необхідно привести нор
мативно-правові акти делегованого законодавства у відповідність 
з Конституцією України. 

Варто зауважити, що суть nерехідних положень полягає в то
му, щоб за певний період часу перейти до нових вимог Консти
туції України, отже, вони не можуть діяти протягом необмежено
го строку11 • 

Розглянемо нормативно-правові акти делегованого законодав
ства - декрети Кабінету Міністрів України та укази Президента 
України- більш докладно. 

Відповідно до ст. 97-1 Конституції (Основного Закону) Украї
ни 1978 року Верховна Рада України мала право у виняткових 
випадках двома третинами голосів від загальної кількості народ
них депутатів законом делегувати Кабінету Міністрів України на 
визначений термін повноваження видавати декрети у сфері зако-
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нодавчого регулювання з питань, передбачених л. 13 ст. 97 Кон
ституції. Кабінет Міністрів України для реалізації делегованих 
повноважень ухвалює декрети, які мають силу закону. Декрети 
можуть зупиняти дію конкретних законодавчих актів або вносити 
до них зміни і доповнення. Декрет після його підписання 
Прем'єр-міністром України передається до Верховної Ради 
України і набуває чинності, якщо протягом десяти днів з дня 
одержання декрету Верховна Рада України не наклала на нього 
вето. У період здійснення Кабінетом Міністрів України делего
ваних повноважень Верховна Рада України може законом скасу
вати декрети Кабінету Міністрів України або їх окремі положен
ня, якщо вони суперечать Конституції У країни. Після закінчення 
терміну делегування повноважень Кабінету Міністрів України 
Верховна Рада може скасовувати або змінювати декрети закона
ми України. 

Верховною Радою України було прийнято Закон України 
«Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повно
важень видавати декрети у сфері законодавчого регулюванню> 
від 18.11.1992 року .N"!:! 2796-ХІІ (з уточненням його в редакції За
кону .N"!:! 2886-ХІІ від 19.12.1992 року), згідно з яким Верховна Ра
да України делегувала Кабінету Міністрів України тимчасово, 
строком до 21 травня 1993 року, повноваження видавати декрети 
у сфері законодавчого регулювання з питань щодо відносин вла
сності, підприємницької діяльності, соціального і культурного 
розвитку, державної митної, науково-технічної політики, кредит
но-фінансової системи, оподаткування, державної політики опла
ти праці і ціноутворення. 

Кабінетом Міністрів України за час дії делегованих повнова
жень у сфері законодавчої діяльності, тобто за півроку, було прий
нято 72 декрети, з яких 46 на сьогоднішній день є чинними та ма
ють силу закону. Серед них, зокрема, такі, що встановлюють заса
ди зовнішньоекономічної діяльності («Про квотування і ліцензу
вання експорту товарів (робіт, послуг)» від 12.01.1993 р . .N"!:! 6-93, 
«Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності» від 
20.05.1993 р . .N"!:! 54-93), митної справ~И («Про Єдиний митний та
риф України» від 11.01.1993 р . .N"!:! 4-93) та регулюють суспільні 
відносини у сфері оподаткування («Про податок на прибуток 
підприємств і організацій» від 26.12.1992 р . .N"!:! 12-92, «Про при
бутковий податок з громадян» від 26.12.1992 р. .N"2 13-92, «Про 
акцизний збір» від 26.12.1992 р . .N"!:! 18-92, «Про податок на про
мисеЛ>> від 17.03.1993 р . .N"2 24-93, «Про місцеві податки і збори» 
від 20.05.1993 р. N2 56-93), статус іноземних валют на території 
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України («Про режим валютних рахунків громадян в уповнова
жених банках України» від 02.12.1992 р .. N"!~ 2-92, «Про систему 
валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. 
N2 15-93), порядок встановлення державних стандартів («Про 
д~ржа~ний н!ігляд за додержанням ста~щартів, норм і правил та 
ВІДПОВІДаЛЬНІСТЬ за ЇХ порушеННЯ» ВІД 08.04.1993 р. .N"2 30-93, 
«Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 р. N2 46-93). 

Водночас відповідно до ст. 92 Конституції України вищеназ
вані питання мають визначатися виключно законами України. 

Зовнішня форма правового регулювання вказує на місце нор
мативно-правового акта в системі права в цілому, співвідношен
ня з іншими нормативними актами, вплив нового нормативного 
акта на вже існуючі і т. ін. 12 • В даному випадку наведемо декілька 
прикладів, що вказують на необхідність виконання вимог Кон
ституції України та визначення сусnільних відносин, врегульова
них декретами Кабінету Міністрів України, саме законами. 

Існування різних за формою нормативно-правових актів (дек
ретів і законів), що мають однакову юридичну силу та регулюють 
однакові суспільні відносини, може nризвести до дублювання або 
суперечностей їх правового регулювання, що є nорушенням ви
мог юридичної техніки. Наприклад, на сьогодні є чинним Декрет 
Кабінету Міністрів У країни «Про стандартизацію і сертифіка
цію» від І 0.05.1993 р. N2 46-93 (із змінами та доповненнями), 
який визначає правові та економічні основи систем стандартиза
ції та сертифікації, встановлює організаційні форми їх функціо
нування на території У країни. Разом з тим Верховною Радою 
України було прийнято Закон України «Про стандартизацію» від 
17.05.2001 р. N2 2408-Ш, який встановлює правові та організацій
ні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення 
єдиної технічної політики у цій сфері. Прикінцевими положен
нями зазначеного Закону було передбачено, що Кабінет Мініст
рів України протягом одного року з дня набрання ним чинності 
має внести до Верховної Ради України законопроекти щодо при
ведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом. Але 
на сьогодні минуло майже 2 роки, а відповідного закону так і не 
прийнято. Як результат маємо два нормативно-правових акти од
накової юридичної сили (декрет Кабінету Міністрів України та 
закон України), які регулюють правовідносини у сфері стандар
тизації. 

Наведемо ще один приклад. Обчислення прибуткового подат
ку з доходів громадян регулюється Декретом Кабінету Міністрів 
України «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.1992 р. 
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(із змінами та доповненнями). Ст. 7 Декрету визначає шкалу ста
вок прибуткового податку із сукупного оподатковуваного доходу 
громадян за місцем основної роботи (служби, навчання). Однак 
на сьогодні ця стаття не діє, а нові ставки податку встановлені 
Указом Президента України «Про збільшення неоподатковувано
го мінімуму та ставки прогресивного оподаткування доходів 
громадяН>> від 13.09.1994р. N!!519/94 (з наступними змінами). 
Отже, фактично маємо заміну конкретної статті Декрету, який за 
юридичною силою nрирівнюється до закону Указом Президента 
України. Хоча й ухвалення названого Указу Президентом Украї
ни мало на меті підвищення життєвого рівня громадян і приско
рення внесення відповідних змін до законодавства, та з точки зо
ру юридичної техніки це некоректно. В даному разі Президент 
України мав би, використовуючи право законодавчої ініціативи, 
внести на розгляд до Верховної Ради України законопроект щодо 
внесення змін до названої статті Декрету. 

Для того щоб в подальшому запобігти такому, а також врахову
ючи (nоложення ст. 92 Конституції України, необхідність приве
дення законодавства у відповідність з Конституцією України), що 
минуло майже І О років після закінчення терміну делегування пов
новажень Кабінету Міністрів України, доцільно було б переглянути 
всі декрети Кабінету Міністрів України, що на сьогодні є чинними, 
та врахувати їх положення в нових нормативно-nравових актах, які 
приймаються Верховною Радою України, або визнати відповідні 
декрети такими, що втратили чинність, або окремо, на основі кож
ного декрету прийняти відповідний закон. Можливий також варіант 
nрийняття Верховною Радою України окремого закону про пере
йменування чинних декретів Кабінету Міністрів України в закони 
(такий варіант nропонувався Інститутом законодавства Верховної 
Ради України ще nарламенту минулого скликання, однак з невідо
мих причин цю nроnозицію не було сприйнято). Наnриклад, необ
хідно врахувати норми декретів, що стосуються системи оnодатку
вання, nодатків і зборів nри розробці Податкового кодексу України, 
проект якого зараз розглядається Верховною Радою У країни 
(N!! 0935 від 14.05.2002 р.). Розділом XVIII «Перехідні положення» 
проекту Податкового кодексу поки що не передбачено перегляду 
відповідних декретів Кабінету Міністрів України. . 

Як вже зазначалося, Конституція (Основний Закон) України 
1978 року закріплювала делегування законодавчих ловноважень 
Президенту України як главі держави і главі виконавчої влади, а 
Конституція 1 996 р. закріплює делегування законодавчих повно
важень на трирічний термін Президенту України як главі держави. 
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Відповідно доп. 7-4 ст. 114-5 Конституції (Основного Закону) 
України 1978 року Президент України мав право ухвалювати 
укази з питань економічної реформи, не врегульованих законами 
України, які діють до прийняття відповідних законів. Виходячи з 
цього положення за період до прийняття Конституції України в 
1996 р. Президентом України було ухвалено 32 укази з питань 
підприємництва, приватизації, зовнішньоекономічної діяльності, 
функціонування фінансового ринку. 20 із цих указів залишаються 
чинними. Більшість таких указів Президента України доцільно 
було б врахувати при введенні в дію Господарського кодексу 
України від 16.01.2003 р .. м~ 436-IV. Згідно з розділом ІХ «Прикін
цеві положення» Кодексу Кабінет Міністрів України має внести 
до Верховної Ради у тримісячний строк з дня опублікування Гос
подарського кодексу України перелік законодавчих актів (їх 
окремих положень), які мають бути визнані такими, що втратили 
чинність, та перелік законодавчих актів, до яких слід внести змі
ни у зв'язку з набранням чинності Господарським кодексом. 

П. 4 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України 
передбачає, що протягом трьох років після набуття чинності Кон
ституцією Президент України має право видавати схвалені Кабі
нетом Міністрів України і скріплені підписом Прем'єр-міністра 
України укази з економічних питань, не врегульованих законами, з 
одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної 
Ради України. Такий указ Президен:rа України вступає в дію, якщо 
протягом тридцяти календарних днtв з дня подання законопроекту 

(за винятком днів міжсесійного періоду) Верховна Рада України не 
прийме закон або не відхилить подаюJй законопроект більшістю 
від їі конституційного складу, і діє до набрання чинності законом, 
прийнятим Верховною Радою України з цих питань. 

За три роки Президентом України було видано близько 140 
указів у сфері законодавчої діяльності, з яких майже 40 є чинни
ми. На сьогоднішній день, наприклад, діють такі укази Президен
та України, ухвалені відповідно до п. 4 «Перехідних положень»: 
«Про спеціальну економічну зону «Закарпаття» від 09.12.1998 р. 
N!! 1339198, «Про спеціальну економічну зону «Інтерпорт Ко
вель»» від 22.06.1999 р. N!! 702/99. Згідно з ст. 2 Закону України 
«Про загальні засади створення і функціонування спеціальних 
(вільних) економічних зон» від 13.10.1992 р. статус і територія 
таких зон, а також строк, на який вони створюються, визначаєть- · 
ся Верховною Радою України шляхом прийняття окремого зако
ну для кожної такої зони. Ці економічні зони можуть відповідно 
до ст. 5 згаданого Закону створюватися лише Верховною Радою 
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України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів 
України або місцевих рад та місцевих державних адміністрацій. 
Та Верховна Рада України на сьогоднішній день ще не прийняла 
відповідних законів з цих питань. 

Підсумовуючи сказане, зауважимо, що питання приведення 
нормативно-правових актів делегованого законодавства у відпо
відність з Конституцією України залишається невирішеним, і це 
призводить до неузгодженостей у системі законодавства в ціло
му. Як бачимо, на сучаеному етапі є необхідність переглянути 
декрети Кабінету Міністрів України та укази Президента України 
та привести їх у відповідність з Конституцією України. 

Л. Р. Тимофєєва 
асистентка кафедри державно-правових 

дисциплін юридичного факультету КНЕУ 

ДО СТАНОВ.[ІЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКО- .. 
ПРЕЗИДЕНТСЬКОІ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В УКРАІНІ 

Передбачений Конституцією України перехід до громадянсь
кого суспільства, демократичної, правової держави потребує де
мократизації державної влади з точки зору функціонування 
принципу поділу влади і визначення інститутів Президента 
України і Верховної Ради України. 

Визначення необхідності реформування інститутів публічної 
влади в Україні досліджувалось у процесі державного будівницт
ва. Зокрема, постановою Верховної Ради України від 20 лютого 
1997 р. N~ 98/97-ВР про загальний план законодавчих робіт на 
1997 р. передбачалося розробити концепцію державно-правової 
реформи в Україні та Державну програму розвитку законодавства 
України до 2002 р. Тому Інститут законодавства Верховної Ради 
України розробив проект Загальної Концепції державно-правової 
реформи в Україні у червні 1997 р. У ході науково-практичної 
конференції «Теоретичні та Практичні питання реалізації Консти
туції України: проблс;ми, досвід, перспективи», яка відбулася 
25 червня 1997 р. у м. ·києві з нагоди першої річниці КонстиТуції 
України, відзначалася відсутність координації дій у реформуючому 
процесі між різними структурами влади, а також необхідність 
пошуку шляхів науково-методичного забезпечення згаданих ре
форм. 
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