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Нормотворча діяльність 
у правовій державі

Конституційне проголошення
принципів визнання людини, її прав
і свобод найвищою соціальною цінні-
стю, відповідальності держави перед
суспільством, спрямування діяльності
держави на утвердження та гаранту-
вання прав і свобод людини і грома-
дянина, забезпечення верховенства
права вимагає проведення послідов-
ної як теоретичної, так і практичної
роботи щодо створення єдиних кон-
цептуальних умов розвитку держави
та права. У зв’язку з цим значно збіль-
шується роль і значення наукових роз-
роблень щодо природи та значення
інститутів правоутворення, правотвор-
чості та нормотворчості в контексті
забезпечення верховенства права.

Проблематика правоутворення,
правотворчості, її стадій є надзвичай-
но широкою і включає в себе достат-
ньо великі за обсягом блоки наукових
знань. З одного боку, це не сприяє
виробленню єдиної концепції право-
творчості. З другого – така багатома-
нітність поглядів, підходів, видів дослі-
джень дає поштовх для прогресивного

розвитку науки і, водночас, змогу здо-
бути своє практичне спрямування.
На нашу думку, наукові дослідження в
зазначеній сфері безпосередньо пов’я-
зані з результативністю нормотворчої
діяльності. Так, досить часто причи-
ною недосконалості проектів норма-
тивно-правових актів стає відсутність
належного наукового забезпечення
нормотворчої діяльності, починаючи
з моменту з’ясування питання щодо до-
цільності розроблення проекту, його
концепції і закінчуючи вивченням
ефективності застосування норм прий-
нятого акта.

Серед відомих українських і росій-
ських учених, до сфери наукового
інтересу яких увійшли питання право-
творчості і нормотворчості, зокрема,
можна відмітити С. Алексєєва, Ю. Ар-
замасова, С. Головатого, Д. Керимова,
С. Комарова, О. (Олександр) Міцкеви-
ча, Л. Мурашко, В. Нерсесянца, А. Пі-
голкіна, П. Рабіновича, В. Сирих,
О. Скрипнюка, Р. Халфіну та ін. [Див.:
1; 16; 3; 7; 10; 19; 13; 14; 4; 20; 23; 21; 22;
24]. Однак поза увагою й досі зали-
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шається питання щодо ролі правових
принципів, зокрема, принципу вер-
ховенства права та правової держави
в нормотворчій діяльності. Означені
питання мають як теоретичну, так і
практичну цінність для юридичної
науки і правозастосовної діяльності в
Україні на сучасному етапі її розвитку –
в контексті трансформації державно-
правового впливу на суспільство.

Характерною рисою юридичної
науки є неоднозначне розуміння пра-
ва, яке досить часто ототожнюється із
законом («вузький» підхід до право-
розуміння). Це призводить до неодно-
значності, а іноді й відсутності чітких
позицій правознавців щодо розмежу-
вання, на нашу думку, споріднених,
але нетотожних термінів «правотвор-
чість» і «нормотворчість».Так, С.Алек-
сєєв, виокремлюючи правотворчість
як завершальну та конститутивну ста-
дію формування права (правоутворен-
ня), вважає цей вид юридичної діяль-
ності державною діяльністю, «в ре-
зультаті якої воля правлячого класу
возвеличується до закону, юридичної
норми» [1, 226]. Втім, як свідчить істо-
ричний досвід, класовий підхід до
розв’язання проблеми визначення
сутності та змісту правотворчості та
ототожнення норми права із законом
навряд чи можна вважати вдалим.

Водночас прибічники «широкого»
праворозуміння вважають право бага-
тогранним явищем, яке має різно-
манітні форми зовнішнього прояву.
В юридичній літературі можна знайти
такі дефініції терміна «правотвор-
чість», як-то – процес створення пра-
вових норм. При цьому прибічники
такого підходу підкреслюють, що
автори нормативних текстів право не
«творять». Адже у процесі створення
правових норм право не «твориться»,
оскільки дається кожній людині при-
родою від народження. На думку авто-
рів, смисл правотворчості полягає не
в тому, щоб «творити право», а в тому,
щоб сформулювати норми, які будуть
вказувати де «право» і «неправо» у

складних і невизначених, з точки зору
права, ситуаціях [Див.: 12].

Учені часто пропонують більш
широкі підходи до розуміння право-
творчості, а також її суб’єктного
складу. Зокрема, Т. Кашаніна вважає,
що правотворчість стосується інтере-
сів кожного громадянина і визначає
основні параметри поведінки усіх лю-
дей. За суб’єктним складом автор ви-
окремлює: 1) правотворчість народу;
2) правотворчість державних органів;
3) корпоративну правотворчість, яка
є «найбільш масовою в підприємни-
цьких корпораціях» [5, с. 138, 140–141].

Натомість, В. Сирих стверджує,
що правотворчість – постійно існую-
чий процес удосконалення чинних
норм права, в якому активну участь
беруть як органи держави, так і полі-
тичні партії, громадські організації,
громадяни й інші члени громадянсько-
го суспільства, тим самим розширюючи
суб’єктний склад правотворчої діяль-
ності [20, 176]. Логічно припустити,
що участь інститутів громадянського
суспільства у правотворчості свід-
чить про «зрілість» громадянського
суспільства та його конструктивні
правові взаємозв’язки із державою.
Проте варто погодитись із думкою
тих науковців, які наголошують на
тому, що участь інститутів громадян-
ського суспільства у процесі право-
творчості не дає змоги ототожнювати
їх із суб’єктами правотворчості.

При розгляді правотворчості з
точки зору співвідношення сутності
та змісту О. Міцкевич свого часу пи-
сав, що правотворчість – це не лише
зміст, а й організаційно-правова фор-
ма діяльності держави, яка виража-
ється у відомих організаційних фор-
мах, за допомогою яких можна вста-
новити, які органи і в якому порядку
створюють правові норми. Автор вва-
жає, що правотворчість є офіційною
організаційно оформленою діяльні-
стю органів держави, спрямованою
на створення правових норм [18, 35].
Втім, визначальною ознакою право-
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творчості є особливий суб’єктний
склад цього виду юридичної діяльності.
З одного боку, правотворчість не мо-
жуть здійснювати всі суб’єкти права,
а з другого – коло цих суб’єктів не
може зводитися виключно до органів
державної влади.

Так, на думку Ю. Барабаша, за
суб’єктним складом слід розрізняти:
1) правотворчість Українського народу;
2) правотворчість Української держа-
ви; 3) правотворчість територіальних
громад; 4) правотворчість Автоном-
ної Республіки Крим; 5) корпоративну
правотворчість суб’єктів публічного
та приватного права тощо. При цьому
автор розмірковує над тим, що незва-
жаючи на домінуючі позиції держави
в правотворчості, навіть сам факт
визнання багатоманітності суб’єктів
правотворчості є ключем до усвідом-
лення різноманітності форм втілення
її результатів (не лише нормативно-
правові акти і договори, але й звичаї 
і прецеденти) [17, 46]. Таким чином,
продуктом правотворчості є норма
права, яка отримує зовнішнє виражен-
ня в будь-якому виді джерел права, а
наслідком нормотворчої діяльності –
нормативно-правовий акт.

Завдячуючи теорії розмежування
права і закону, яка виходить з того,
що в процесі нормотворчої діяльно-
сті створюються нормативно-правові
акти, але не право як об’єктивне со-
ціальне явище, можна стверджувати,
що право не виступає результатом дер-
жавно-владної діяльності, натомість –
є формою суспільного розвитку, пев-
ним підсумком суспільно-історичного
процесу. Прикладом такого підходу є
діяльність держави у сфері прав і сво-
бод людини і громадянина, за якої
органи державної влади не створюють
права і свободи, а лише гарантують,
забезпечують їх за посередництвом
норм позитивного права [Див.: 11; 2].

Вважаємо, що нормотворча діяль-
ність є різновидом правотворчості,
спрямованої на створення норм права
з їх наступною об’єктивацією в законо-

давчих і підзаконних нормативно-пра-
вових актах. Слушно з цього приводу
зазначає Ю. Арзамасов. Він визначає
нормотворчість як певну форму дер-
жавної діяльності, спрямовану на
створення, доповнення та скасування
норм права. При цьому автор не запе-
речує, що нормотворчі функції здійс-
нюють і органи місцевого самовряду-
вання, а також різні установи і орга-
нізації. Однак головною функцією
нормотворчості, на його думку, є ство-
рення нормативних актів [16, 51].

У цілому, погоджуючись із таким
твердженням, необхідно звернути ува-
гу на те, що результатом нормотвор-
чої діяльності є не всі нормативні
акти, а лише ті з них, що підпадають
під визначення нормативно-правових.
Не менш важливо й те, що оскільки
нормотворча діяльність відноситься
до публічно-правової сфери, тобто
спрямована на встановлення регуля-
тивного впливу на суспільні відносини,
порядок її здійснення має бути точно
й детально зафіксований з метою
запобігання можливості будь-яких
порушень прав і свобод людини і гро-
мадянина. Необхідно також наголоси-
ти на тому, що нормотворчість здійс-
нюється у процесуальній формі.Тобто
нормотворчий процес не можна роз-
глядати як аналогію нормотворчої
діяльності, оскільки це не тотожні
поняття, зокрема, остання – ширше за
своїм змістом.Таке твердження випли-
ває з того положення, що до початку
організації нормотворчого процесу
проводиться діяльність щодо виявлен-
ня необхідності в правовому регулю-
ванні відповідних суспільних відносин,
а вже, як наслідок цього, здійснюється
розроблення проекту нормативно-
правового акта. Зазначені дії, які без-
посередньо не породжують правових
норм, однак є передумовами для при-
йняття нормативно-правового акта,
проводяться до внесення проекту акта
у відповідний орган і не включаються
в нормотворчий процес, але вони ви-
ступають невід’ємною частиною нормо-
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творчої діяльності. Другий етап нор-
мотворчості представлений власне
нормотворчим процесом, який вклю-
чає внесення проекту в порядку реалі-
зації нормотворчої ініціативи, його по-
дальше обговорення, розгляд і т. ін.

Таким чином, нормотворчість мож-
на визначити як урегульований зако-
нодавством вид цілеспрямованої юри-
дичної діяльності суб’єктів, спеціально
уповноважених приймати, змінювати
чи скасовувати нормативно-правові
акти, що здійснюється в межах компе-
тенції в установлених процедурно-про-
цесуальних формах.

Важливо відзначити, що в сучасній
цивілізованій державі нормотворчість
повинна засновуватися на багатьох
принципах, які передбачають найбільш
характерні риси та ознаки цієї діяль-
ності. В наукових публікаціях найчас-
тіше виокремлюють такі загальноде-
мократичні принципи: законності, глас-
ності, колегіальності, професійності,
науковості тощо [Див.: 15; 16]. Такі
принципи нормотворчості безпосе-
редньо взаємодіють з ідеями свободи,
рівності, справедливості, тобто сприя-
ють забезпеченню ідеалів права – вті-
ленню принципів верховенства права
і правової держави в організації су-
спільного і державного життя.

Цікаво, що вітчизняні і зарубіжні
вчені не одностайні при вирішенні
питання щодо співвідношення прин-
ципів верховенства права і правової
держави. Одні автори ототожнюють
їх, вважаючи «правову державу» сучас-
ним німецьким варіантом «верховен-
ства права». Другі – намагаються про-
вести відмінності між ними, розгляда-
ючи ці поняття як вирази «двох пра-
вових традицій – романо-германської
та англосаксонської».

Втім, переважна більшість право-
знавців вважає,що відмінності між цими
принципами є більшою мірою термі-
нологічними, ніж змістовними. Адже
в сучасному світі вони стали майже
прототипами одне одного, «узагальне-
ними назвами споріднених концепцій»,

що відкидає можливість пошуку суттєвої
різниці між ними. Так, М. Козюбра пе-
реконаний, що як принципом верхо-
венства права, так і принципом правової
держави охоплюється низка якщо й
не зовсім ідентичних за формою,то дуже
близьких за змістом тісно пов’язаних
між собою гетерогенних підпринци-
пів – вимог, які дають досить повне
уявлення про зміст, спрямованість та
умови забезпечення названих феноме-
нів у сучасному суспільстві [Див.: 9].

На думку Л. Мурашко, говорячи про
сутність правової держави, варто наго-
лосити, що принцип верховенства пра-
ва стосується, переважно, динамічної
її сторони [13, 185–186]. Це означає,
що він відбивається в різних сферах
діяльності органів державної влади,
зокрема у такому напрямі, як нормо-
творчість. Цей принцип закріплений у
ст. 8 Конституції України і означає
підпорядкованість держави та її інсти-
тутів правам людини, визнання пріо-
ритету права перед іншими соціаль-
ними нормами (моралі, звичаїв тощо).

Так, сьогодні в юридичних колах
панує думка про те, що принцип вер-
ховенства права, як вихідна ідея і базо-
вий постулат правової держави, харак-
теризується низкою ідей, які мають
принципове значення або виступають
як умови його реалізації: пріоритету
прав людини, відповідності закону пра-
ву («панування правових законів»),
правової визначеності та обмеження
державної влади правом.

Пріоритет прав людини передба-
чає визнання її прав і свобод вищою
соціальною цінністю. Людина є міри-
лом історичних досягнень суспільства
і держави, а роль права у цьому вбача-
ється у забезпеченні самовизначення
особи, її розвитку і соціалізації, зв’яз-
ку з іншими людьми, із суспільством
в цілому. М. Козюбра вважає, що лю-
дина живе в правовому середовищі і,
внаслідок низки природних, соціаль-
но-економічних, політичних та інших
причин, не може існувати без права,
оскільки останнє є однією з найваж-
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ливіших і невід’ємних властивостей
буття [Див.: 9; 8]. Навіть засновник
нормативістської юридичної школи
Г. Кельзен свого часу писав: «Норма –
це те, що має бути чи статися – з акцен-
том на тому, що людина має поводити-
ся у визначений спосіб. Це те значення,
яке мають певні дії людини, цілеспря-
мовано зорієнтовані на поведінку
інших людей… Річ у тому, що норма –
це «повинність». Вольова дія, значен-
ням якої є норма,– це буття» [6, 15].

Право виступає як гарантія со-
ціальної свободи у суспільстві, рівно-
сті і свободи всіх людей від народжен-
ня. За допомогою принципу верховен-
ства права забезпечуються невід’ємні
права людини і громадянина на свобо-
ду, рівність, повагу до її честі та гід-
ності. Отже, нормотворча діяльність
повинна здійснюватися з неухильним
дотриманням цієї умови, а метою
власне нормотворчого процесу має
бути забезпечення та захист невід’єм-
них прав громадян.

Відповідність закону праву (або «па-
нування правових законів») передбачає
дотримання конституційної вимоги про
правовий характер законів, які видаю-
ться, що означає відображення в законі
невід’ємних (передбачених Конститу-
цією) прав людини в «повному обсязі»,
а також пряму дію такого закону. Зву-
ження або обмеження прав людини у
законі або нормативному акті тягнуть
за собою його неправовий та неконсти-
туційний характер і підлягають роз-
гляду Конституційним Судом з метою
встановлення їх відповідності Консти-
туції України.Такі дії можуть свідчити
про незнання в повному обсязі цих
прав або про їх ігнорування та означа-
ти заперечення права та його верхо-
венства у нормотворчій діяльності.

Правова визначеність – умова, за
допомогою якої громадяни мають
можливість передбачати наслідки
своїх дій, які випливають з їх чіткого
закріплення у текстах нормативних
актів. На думку Л. Мурашко, дотри-
мання суб’єктом нормотворчості чіт-

ких правил щодо його форми та змі-
сту служить гарантією його реаліза-
ції. І навпаки – недотримання вимог
щодо форми та змісту правових актів
може призвести до визнання їх некон-
ституційними, неправовими, а отже,
нечинними [Див.: 13; 14].

Насамкінець, обмеження державної
влади правом означає, що свобода у су-
спільстві можлива лише за умов, коли
державна влада буде обмежуватися
правом та перебувати під його конт-
ролем, а також взаємодіяти з грома-
дянським суспільством у межах, визна-
чених правом (так зване «правове поле»).

При дослідженні принципу верхо-
венства права варто звернути увагу
на той факт, що не держава «творить»
право, а право є основою організації
і життєдіяльності держави в особі її
органів і посадових осіб, інших органі-
зацій, людини. Важливо, що відповід-
но до того чи іншого підходу до визна-
чення принципів верховенства права і
правової держави змінюється філосо-
фія права і прав людини. Позитивною
тенденцією, на нашу думку, є пожвав-
лення наукової дискусії з проблем
праворозуміння, в тому числі, і звер-
нення уваги провідними теоретиками
права на соціальну природу права.

Отже, можна стверджувати, що
принцип верховенства права поки що
не набув того авторитету та значення
в Україні, які повинні бути у розвину-
тій демократичній державі. На нашу
думку, актуалізацію та впровадження
принципу верховенства права в усі
сфери державного та суспільного
життя варто розпочати з підготовки
високоякісних нормативно-правових
актів, загальної систематизації законо-
давства, адже шлях до розбудови пра-
вової держави починається з доско-
налого, несуперечливого законодав-
ства. Важливість наукового пошуку у
сфері сутності та значення інститутів
правоутворення, правотворчості та
нормотворчості в контексті забезпе-
чення верховенства права є беззапе-
речною.
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Нечипоренко А. О. Нормотворча діяльність у правовій державі
У сучасних умовах розвитку держави і права існує нагальна потреба в осмис-

ленні сутності права, механізму його утворення, значення для розвитку правової
системи, а також для формування, функціонування та перетворення державно-
правових інституцій. Зазначене обумовлено низкою проблем у сфері становлення
та розвитку правової системи та системи законодавства України як держави
«пострадянського простору».

У статті розглядаються актуальні питання, пов’язані із впровадженням принци-
пу верховенства права у практику державної діяльності, зокрема його роль у нор-
мотворчій діяльності.

Ключові слова: правоутворення, правотворчість, нормотворчість, принцип
верховенства права, принцип правової держави.

Нечипоренко А. А. Нормотворческая деятельность в правовом государстве
В современных условиях развития государства и права существует насущная

необходимость в осмыслении сущности права, механизма его образования, значе-
ния для развития правовой системы, а также для формирования, функционирова-
ния и преобразования государственно-правовых институций. Сказанное обуслов-
лено рядом проблем в сфере становления и развития правовой системы и системы
законодательства Украины как государства «постсоветского пространства».

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с внедрением прин-
ципа верховенства права в практику государственной деятельности, в частности
его роль в нормотворческой деятельности.

Ключевые слова: правообразование, правотворчество, нормотворчество, прин-
цип верховенства права, принцип правового государства.

Nechiporenko A. Rulemaking in a legal state
In the modern conditions of state and law development there is the necessity to com-

prehend the essence of law, the mechanism of its formation, its value for the legal sys-
tem development, as well as for forming, functioning and transforming of the state and
legal institutions. Stated is conditioned by a number of problems in the area of esta-
blishment and development of legal system and system of legislation of Ukraine as a
state of «post-soviet space».

The article deals with relevant issues related to introduction of the rule of law in the
practice of state activity, in particular the role of this principle in legislative activity.

Key words: forming of law, lawmaking, rulemaking, the rule of law principle, the legal
state principle.


