
Лекція № 16 

Тема:  Правотворення. Форми (джерела) права. 

 

План 

1. Поняття «правотворення». Суб’єкти, принципи і стадії  правотворчості.                          

2. Правотворчість і юридична техніка.     

3. Поняття  та види форм (джерел) права, їх  особливості. Правові звичаї, договори, прецеденти, як 

джерела права.   

4.     Законодавчі нормативні акти, підзаконні нормативні акти.  Юридична сила нормативно – 

правового акта. 

5. Дія нормативно-правового акта в часі, в просторі, за колом осіб. Принцип  зворотної  сили закону.                      

Сам. Робота. 

1. Право, як об’єктивна форма суспільної свідомості. 

2. Соціальна обумовленість права. Право як об’єктивна форма суспільної свідомості. 

 

І. Правотворчість — це правова форма діяльності держави за участю громадянського суспільства (у 

передбачених законом випадках), пов'язана із встановленням (санкціонуванням), зміною, скасуванням 

юридичних норм. Правотворчість виражається у формуванні, систематизації, прийнятті та 

оприлюдненні нормативно-правових актів. 

Головне призначення правотворчості — встановлення нових правових норм. Зміна і скасування 

застарілих правових норм сприяє затвердженню нових і, відтак, вони входять до його складу як 

допоміжні прояви правотворчості. 

Ознаки правотворчості: 
1) здійснюється державою безпосередньо або з її попереднього дозволу, а також громадянським 

суспільством (народом) і його суб'єктами; 

2) полягає у створенні нових норм права або в зміні чи скасуванні чинних норм; 

3)  набуває завершення в письмовому акті-документі, який називається нормативно-правовим актом;' 

4)  відбувається відповідно до правового регламенту, тобто процедури, яка встановлюється правовими 

нормами; 

5) має конкретно-цільову і організаційну спрямованість. 

           Правотворчість не можна зводити до законотворчості. Законотворчість є виключною 

монополією представницьких вищих органів держави (в Україні — Верховної Ради) або народу 

(громадянського суспільства) у передбачених законом випадках. 

             Законотворчість — важлива складова частина правотворчості, яка закінчується прийняттям 

законів. Результат правотворчості — всі нормативно-правові акти: закони, укази, розпорядження, 

рішення та ін. Вони з'являються внаслідок складної діяльності вищих державних органів, органів 

місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, комерційних і некомерційних 

організацій, трудових колективів. 

             Правотворчість — один з важливих напрямків функціонування громадянського суспільства і 

держави, одна з правових форм («оболонок») їх діяльності. її слід відрізняти від право творення. 

             Правотворення — всі форми і засоби виникнення, розвитку та зміни права, у тому числі і 

правотворчість. 

             Правотворчість — поняття вужче, ніж право творення, вона — частина правоутворення, його 

самостійна і вирішальна стадія (вищий рівень). Ініціативу, пропозицію про необхідність прийняття 

того чи іншого закону не можна вважати правотворчістю, хоча з ініціативи може початися 

правотворчість. Обговорення проекту конституції населенням — це не правотворчість, але може 

призвести до неї. 

             Правотворчість починається тоді, коли прийнято державне рішення про підготовку проекту 

нормативно-правового акта, скажімо, закону. Головною відмінністю правотворчості від право-

творення є те, що творчість права здійснюється державними органами або з їх санкції, дозволу. 

Правотворчість — це насамперед форма владної-вольової діяльності держави, формального 

нормативного закріплення міри свободи і справедливості, яка включає дослідження, узагальнення і 

систематизацію типових конкретних правовідносин, котрі виникають у громадянському суспільстві, і 

спрямована на створення нормативно-правового акта. 



             Правотворення — форма виникнення і буття права в широкому правовому полі: до 

правотворчості, поруч із ним, у вигляді правотворчості, після правотворчості, у процесі реалізації 

права. Правотворення відбувається і поза правотворчості державою, у рамках громадянського 

суспільства — у правосвідомості, конкретних правовідносинах, правомірній поведінці, правових 

теоріях, судових прецедентах і т. ін. Правотворення живить правотворчість новими правовими 

ідеями, правилами поведінки, конкретними рішеннями, угодами, котрі досліджуються, 

узагальнюються, систематизуються державою, а по тому формулюються в нормах права, 

зовнішньовиражених у нормативно-правових актах. Можна виділити такі рівні правотворення: 

1)  гносеологічний — відбиває процес виникнення і розвитку права у формі правосвідомості; 

2) матеріальний — виражає формування права у вигляді конкретних правовідносин, правомірної 

поведінки; 

3) інституційний — відбиває існування права як системи правових норм. 

Останній рівень правотворення є рівнем правотворчості. 

Суб'єкти правотворчості — народ, Верховна Рада України, Верховна Рада АРК, Президент 

України, Кабінет Міністрів України, міністерства і відомства, місцеві органи влади і управління (див. 

главу «Правотворчість»). 

Правозастосовна діяльність — це правова форма діяльності держави, яка забезпечує 

безперервність процесу здійснення нормативно-правових розпоряджень через наділення одних учас-

ників правових відносин суб'єктивними юридичними правами, а інших — суб'єктивними 

юридичними обов'язками; полягає у розгляді і вирішенні індивідуальних справ, що мають юридичне 

значення. 

Принципи правотворчості — це ідейна та організаційна база правотворчості, що визначає 

сутність, характерні ознаки і загальний напрям цієї діяльності. 

•    Принцип законності означає, що у правотворчості необхідно дотримуватись передбачених у законі 

процедури прийняття нормативно-правових актів, компетенції органу, що приймає такий акт, ієрархії 

нормативно-правових 

актів. 

•    Принцип демократизму означає врахування соціальних інтересів і можливості їх вираження у сфері 

правотворчості. 

•    Принцип науковості передбачає необхідність наукового опрацювання найважливіших нормативно-

правових актів, використання досягнень сучасної науки. 

•    Принцип виконуваності відображає необхідність ураховувати при підготовці нормативно-правових 

актів усі фінансові, кадрові, організаційні та юридичні умови, наявність яких уможливлює реалізацію 

нормативно-правових 

актів. 

•    Принцип системності означає суворе дотримання системи права, законодавства, будови галузі 

тощо. 

•    Принцип гуманізму передбачає спрямованість правотворчого  акта на всебічне забезпечення й 

захист прав і свобод особи, на максимально повне задоволення її духовних і матеріальних потреб. 

Людина, її інтереси і потреби повинні бути в центрі законодавчої діяльності. 

•    Принцип професіоналізму передбачає участь у прийнятті    правотворчих    рішень    кваліфікованих    

фахівців відповідних галузей, що мають професійну підготовку, великий досвід роботи і глибокі 

фахові знання. 

•    Принцип технічної досконалості прийнятих актів передбачає широке використання вироблених 

юридичною наукою і випробуваних правотворчою практикою способів і прийомів підготовки й 

оформлення нормативних текстів, правил законодавчої техніки. 

           В юридичній науці переважає думка, згідно з якою правотворчий процес — це порядок 

здійснення юридично значущих дій, що процесуально оформлені, юридично опосередковані і носять 

офіційний характер, з підготовки, прийняття й опублікування нормативного акта. 

          Це організаційно оформлена діяльність держави по зведенню в закон державної волі шляхом 

виявлення потреб у нормативно-правовому регулюванні суспільних відносин і створення відповідно 

до потреб нових правових норм, заміни і скасування чинних. 

           Стадії правотворчого процесу: 

а) вивчення, аналіз суспільних явищ і процесів, виявлення потреби правової регламентації; 

б) визначення виду органів, суб'єктів, правомочних приймати правові рішення, і виду правового акта; 



в) ухвалення рішення про підготовку правового акта; 

г) розробка концепції, ідеї, аналізу майбутнього акта; 

ґ) підготовка проекту правового акта — розроблювачем, робочою групою, органом; 

д) попередній розгляд проекту нормативно-правового акта; 

є) розгляд проекту акта відповідним органом з дотриманням необхідних процедур; 

ж) прийняття правового акта, його оформлення, підписання, опублікування, набуття юридичної 

чинності. 

      Правотворчість може бути класифікована за різними критеріями. Наприклад, залежно від способу 

встановлення правових норм розрізняються три способи правотворчості:  

1) безпосередня діяльність уповноважених державних органів; 

2) санкціонування державними органами норм, що склалися незалежно від них у вигляді правового 

звичаю або вироблені недержавними організаціями (наприклад, кооперативами, громадськими 

організаціями); 

 3) безпосередня правотворчість народу, проведена у формі всенародного голосування (референдуму). 

        За юридичною силою та суб'єктами можна виділити п'ять основних видів правотворчості: 

законотворчість, підзаконна правотворчість, локальна нормотворчість місцевого самоврядування 

(муніципальне право), пряма безпосередня правотворчість, договірна нормотворчість. 

 

ІІ.   Однією з важливих умов удосконалення законодавства є оволодіння системою вимог, що 

висуваються до процесу створення законів і підзаконних актів. Ці вимоги формулюються в галузі 

знань, Іменованих юридичною (законодавчою) технікою. їх ігнорування має наслідком недосконалість 

створюваних законів І підзаконних актів, негативно відображається на режимі правопорядку у країні. 

Правотворчість тільки в тому разі є ефективною, якщо ґрунтується на науковому знанні, правовій 

культурі, законодавчій техніці. 

          Юридична (законодавча) техніка — система правил і прийомів найбільш раціональної 

організації і логічно послідовного формулювання законів і підзаконних актів відповідно до їх сутності 

і змісту. Тим самим юридична (законодавча) техніка сприяє професійно грамотному складанню 

нормативно-правових актів, що відповідають потребам прогресивного розвитку суспільства, правової 

держави, правопорядку. При виробленні правових норм, виданні нормативних актів і наступної їхньої 

систематизації використовується ряд правил для забезпечення досконалості законодавства. 

Сукупність цих правил, засобів і прийомів утворюють юридичну техніку. 

Юридична техніка — це система засобів, правил та прийомів підготовки компетентними 

органами юридичних актів. 

Види  юридичної техніки: 

1. Правотворча техніка ; 

2. Правозастосувальна техніка; 

3. Техніка право реалізації 

4. техніка тлумачення права. 

Види засобів та прийомів юридичної техніки: логічні; мовні;  соціологічні;  психологічні;  технічні;  

ідеологічні;  організаційні 

    Правотворча техніка – це сукупність засобів та прийомів створення (об’єктивації) зміни, 

припинення та систематизації нормативно-правових приписів. 

Види правотворчої техніки: 

1.1. Юридична (правотворча) термінологія – це словесне вираження державно-правових понять у 

нормативно-правових приписах. 

1.2. Юридичні (правотворчі) конструкції – структурне розміщення (моделі) державно-правових явищ, 

за допомогою яких формуються нормативно-правові приписи. 

1.3. Юридична (правотворча) технологія – це засоби (процедури) нормативної побудови змісту джерел 

права. 

1.4. Засоби організаційно-документального оформлення джерел права – це реквізити та структурна 

організація тексту. 

1.5. Юридична (правотворча) стилістика – це прийоми найбільш доцільного використання мовних 

засобів у процесі створення нормативно-правових приписів. 

1.6. особливі засоби правотворчої (юридичної )техніки. 



Правотворча техніка (склад): правотворча (юридична) термінологія; правотворчі (юридичні) 

конструкції; правотворча (юридична) стилістика; засоби організаційно-документального оформлення; 

особливі засоби правотворчої (юридичної) техніки. 

          Термінологія. Терміни являють собою словесне визначення певних юридичних понять. Ви-

користовуються три їх види:  

1.загальновживані, 

2.спеціальні юридичні (позов, співучасть та ін,), 

3.спеціальні неюридичні. 

          Найбільш загальними правилами використання термінів є: єдність термінології, тотожність їх 

вживання в різних правових актах, використання загальновизнаних термінів, стабільність 

термінології, стійкість загальноприйнятих визначень. 

Важлива роль у юридичній техніці приділяється засобам і правилам побудови правових актів. 

Правила вимагають включення в нормативний акт тільки однорідного матеріалу. Правилами 

диктується видання спочатку норм матеріального права, а потім процесуальних; спершу — загальних 

норм, а потім тих, що конкретизують, тощо. 

          Як засіб юридичної техніки виступає текст документа з його реквізитами (найменуванням, датою 

прийняття, підписами) і структурою. При виданні великих кодифікованих актів звичайно виділяють 

загальну й особливу частини. Певне навантаження несе на собі преамбула акта. Первинною 

структурою тексту є стаття з її підрозділами (абзацами, пунктами, частинами). 

         Вимогами юридичної техніки є: логічна послідовність викладу, взаємозв'язок нормативних 

розпоряджень; відсутність протиріч усередині нормативного акта, у системі законодавства; 

максимальна компактність викладу норм права при глибині і всебічності вираження їх змісту; ясність 

і доступність мови нормативних актів; точність і визначеність формулювань і термінів, уживаних у 

законодавстві; скорочення до мінімуму кількості актів по тому самому питанню для полегшення 

користування ними. 

         Культура правотворчості неодмінно припускає логічно послідовний виклад тексту нормативно-

правового акта, чітко витриманий професійний стиль і мову закону і разом з тим її простоту, зрозумі-

лість, доступність широким верствам населення. Адже помилково побудована фраза, непослідовність, 

неправильно використане слово здатні викликати негативні наслідки. Чим досконаліше текст закону, 

тим менше виникає ускладнень при його виконанні, дотриманні й застосуванні. Саме тому логіка, 

стиль і мова закону — одна з основ законодавчої техніки. Мова закону відрізняється директивністю, 

офіційністю, це не мова закликів або літературних художніх творів, вона має бути стислою, містити 

чіткі розпорядження. 

         При правотворчості обов'язково передбачається дотримання правил граматики і синтаксису. 

Надзвичайно важливо логічно викладати в законі правовий матеріал.              

         Статті і її пункти (частини), глави, розділи і параграфи повинні послідовно випливати один з 

одного, кожне положення закону органічно пов'язане з іншими і, зрозуміло, не має суперечити їм. 

Іншими словами — закон повинен становити собою цілісну систему, кожен елемент якої доповнює, 

конкретизує чи розвиває попередній. 

          Зрозумілість, точність І стислість мови закону (іншого акту) створюють сприятливі умови для 

однакового його розуміння і тлумачення, однакового дотримання, виконання і застосування. 

Неухильне дотримання вимог юридичної техніки щодо логіки, стилю і мови закону буде сприяти його 

удосконалюванню і поліпшенню практики реалізації, зміцненню режиму правопорядку у країні.  

 

ІІІ.      Ефективність функціонування державного механізму безпосередньо пов'язана з існуванням 

та дією правовиховних засобів регулювання суспільних відносин. Одним із правових засобів є джерела 

права, які у сукупності складають цілісну і взаємопов'язану систему. Перш ніж аналізувати різні 

джерела права, необхідно розглянути співвідношення понять «форма права» і «джерело права». 

Під формою права треба розуміти організацію власного змісту, способи його існування, прояву, 

впорядкування та функціонування. Розрізняють внутрішню та зовнішню форми права. Під першою 

розуміють систему права, структуру змісту або систему права та його структуру, а під зовнішньою — 

джерела права. 

Правовий звичай має такі ознаки: 

— природну основу виникнення; 

— визначеність, тобто наявність конкретних ознак правила поведінки; 



— неписаний характер; 

— загальність тобто поширеність серед всього населення або локальність — поширеність серед 

невеликих соціальних груп чи у межах певної території; 

— тісний зв'язок з релігійними нормами, обрядами тощо; 

— безперервність дії протягом тривалого часу та одноманітність дотримання; 

— поступовість формування забезпечує врахування змін, що відбуваються в суспільних 

відносинах; 

— входить у звичку людини, що не дає можливості сумніватися у його необхідності; 

— юридична сила як визнання правила певною спільністю та його санкціонування державою. 

Рене Давід залежно від ролі у правовій системі розрізняє три види звичаїв. 

1. Звичаї (secundum legem) — доповнення до закону, покликані полегшити з'ясування розуміння 

тих термінів і словосполучень закону або судового рішення, які вживаються в особливому значенні 

(наприклад, зловживання правом). 

2. Звичаї (praetter legem) — крім закону, застосовуються у випадку існування прогалин у праві. 

3. Звичаї (contra legem) — проти закону, якщо існує колізія звичаю й закону, то перевага надається 

звичаю. 

Сукупність правових звичаїв створює звичаєве право, розвиток і дія якого має різні тенденції у 

різних країнах світу: витіснення іншими джерелами як регулятора найважливіших суспільних 

відносин і обмеженого використання в окремих сферах суспільного життя або визнання правового 

звичаю основним джерелом права. У останньому випадку, це, як правило, країни, соціально-

економічний розвиток яких відбувався еволюційним шляхом, з врахуванням наступництва основних 

державних і правових інститутів, розвитку науки і культури. У країнах, хід історичного розвитку яких 

часто змінювався в результаті революційних подій, використання правового звичаю має епізодичний 

характер, не відіграє суттєвої ролі в розвитку держави і права. 

В Україні ставлення до правового звичаю як джерела права у різні періоди її історії було 

неоднозначне. Беззаперечним є те, що державно-нормативне регулювання не охоплює всі суспільні 

відносини і тому звичай зберігає своє значення в окремих галузях приватного і публічного права. На 

сьогодні Конституція України не закріплює правовий звичай як джерело права, але окремі акти 

законодавства містять такі норми. У ст. 7 Цивільного кодексу України передбачається, що цивільні 

відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема, звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило 

поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері 

цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у певному документі. Звичай, що суперечить 

договору або актам цивільного законодавства, у цивільних відносинах не застосовується. 

Звичай має велику роль у формуванні конституційного законодавства. Створення парламенту, 

відкриття першого його засідання, порядок голосування та деякі інші звичаї отримали закріплення у 

Регламенті Верховної Ради України та інших законодавчих актах. Таким чином, звичай виступає 

одним з факторів правотворчої діяльності. 

У цілому ж використання правового звичаю як джерела права має обмежений характер в силу 

консерватизму і неможливості впорядкування всіх сфер суспільних відносин. З певними винятками 

сфера його використання може звужуватись відповідно до вдосконалення законодавства. 

На сьогодні правовий звичай залишається провідним джерелом права в країнах із звичаєвою 

правовою системою, мусульманського права, одним з основних в країнах англосаксонської правової 

сім'ї. 

Батьківщиною правового прецеденту традиційно вважається Англія, де на ранніх етапах 

формування державності основним джерелом права був правовий звичай. Розвиток суспільних 

відносин призвів до централізації влади, що в умовах відсутності законодавчих актів викликало 

потребу винесення судами подібних рішень при розгляді аналогічних справ. Так виник судовий 

прецедент як джерело права. 

Правовий прецедент (від лат. praecedens — той, що попереду) — джерело права, виражене в 

об'єктивованому рішенні органу держави, містить юридичне положення або надає тлумачення 

спірному питанню, або ж вирішує не передбачене у законі питання, якому надається формальна 

обов'язковість при вирішенні всіх наступних аналогічних справ. При розгляді справи суддя повинен 

обов'язково враховувати обставини справи, у зв'язку з якими прийняте попереднє рішення. 

Дотримання такого рішення має на меті досягнення високого рівня одноманітності судової практики. 

Офіційно вважається, що суддя не створює право, а вирішує справи відповідно до існуючих (у законі 



або у раніше вирішеній справі) правових норм. З іншого боку, приймаючи рішення суддя формулює 

правило, для застосування якого в майбутньому обов'язковим є тлумачення, тому остаточно прецедент 

є результатом узагальнення судової практики з його застосування. 

Судовий прецедент є обов'язковим для судів тієї ж або нижчої інстанції при розв'язанні аналогічних 

справ, або є таким, що слугує прикладом тлумачення закону та не має обов'язкової сили. Ступінь 

обов'язковості прецеденту залежить від місця в судовій системі як суду, що вирішує справу, так і суду, 

чиє рішення береться за зразок. 

Серед основних рис судового прецеденту визначають: 

— динамічність, тобто можливість при прийнятті рішення найповніше врахувати особливі й 

конкретні обставини справи та врахувати попередній судовий досвід; 

— гнучкість як можливість судді обирати відповідний прецедент та відхиляти той, що не 

відповідає суттєвим обставинам справи; 

— потреба високого рівня професіоналізму суддів, що виявляється у знаходженні відповідного 

прецеденту; 

— формальна визначеність та можливість реалізації забезпечується регулярною публікацією в 

офіційних засобах масової інформації; 

— можливість вільного тлумачення справи суддею та її вирішення відповідно до суб'єктивного 

розуміння ним норми. 

Класифікація правових прецедентів відбувається за наступними критеріями: 

— залежно від змісту прецеденту: креативні, ті, що створюють нову норму права у випадку 

існування прогалини у праві, інтерпретаційні, ті, що тлумачать зміст існуючих норм права; 

— залежно від того, який орган постановив рішення, правові прецеденти поділяють на: судові та 

адміністративні. 

У країнах романо-германської правової сім'ї, де прецеденти не визнаються джерелом права, 

існуюча практика (засоби, узвичаєння, прийоми) вирішення справ судовими і адміністративними 

органами державної влади і прийняття відповідних правових актів має характер з'ясування і 

роз'яснення змісту правових норм. Вищі судові інстанції узагальнюють таку практику, видаючі 

відповідні збірники (наприклад, Збірники постанов Пленуму Верховного Суду України). 

Нормативно-правовий договір — це двостороння чи багатостороння угода між суб'єктами, що 

містить норми права. 

Для нього характерні наступні риси: 

1. Суб'єктом договору завжди є суб'єкт публічно-правових відносин, і перш за все той, що має 

владні повноваження. Держава, її органи, посадові особи, міжнародні організації — такі найбільш 

типові суб'єкти нормативних договорів. Від місця суб'єкта у механізмі держави залежить юридична 

сила договору. Чим вище місце, тим більша сила. 

2. Формальність та об'єктивація забезпечується прийняттям правового акта у формі нормативно-

правового договору. 

3. Змістом нормативно-правового договору є норми права (правила поведінки — права і обов'язки 

сторін), що виникають в результаті згоди сторін та регулюють питання владування, управління та 

саморегулювання, але не всі, а лише ті, що допускають договірну форму регулювання. За характером 

це норми-цілі, норми-наміри, норми-координатори, норми-узгодження, норми-утримання тощо. 

4. Своєрідність зобов'язань сторін нормативно-правового договору та засобів їх забезпечення 

полягає у тому, що межі договору як засобу нормативно-правової саморегуляції сторін жорстко 

передбачені їх статусом, що не знижує обсяг їх інтересів та добровільності у визначенні предмета 

договору. Зміст договору не може суперечити конституції, в протилежному випадку укладання таких 

договорів може мати місце лише після внесення відповідних змін до конституції.  

5. Тривалий термін дії. 

6. Набуття чинності відбувається лише після проведення відповідної процедури: ратифікації 

парламентом (для міжнародних договорів), підписання керівником парламенту та президентом (для 

конституційних договорів) тощо. 

7. Забезпечення виконання договірних зобов'язань державою та її органами включає багато різних 

засобів, у тому числі: організаційних, правових, економічних тощо. Відповідно норми, які містяться у 

договорах такого роду, є загальнообов'язковими для виконання, що забезпечується гарантіями 

держави шляхом застосування різних форм і методів, у тому числі й державного примусу. 



8. Нормативно-правовий договір є частиною національного законодавства, може бути підставою 

для укладання інших правових актів, у тому числі й договорів з метою реалізації норм, що в ньому 

містяться. 

Нормативно-правовий акт — письмовий документ, прийнятий компетентним органом держави або 

уповноваженим суб'єктом, встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує норми права, містить 

розпорядження загального характеру і постійної дії, розрахований на багаторазове застосування.  

 

ІV.     Нормативний правовий акт — це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими 

суб'єктами правотворчості у визначених законом порядку і формі, який містить норми права. Для 

нормативних правових актів характерні такі ознаки.       

Основні ознаки нормативно-правового акта: 

— відображає державні інтереси та спрямований на регулювання широкого кола найважливіших 

сфер суспільних відносин; 

— має визначену структуру (може складатись із частин, розділів, статей, параграфів, пунктів, 

підпунктів) та зміст (назва, дата, місце і суб'єкт прийняття, підпис уповноваженої посадової особи, 

реєстраційний номер), визначену законом документальну форму закріплення; закон чи підзаконний 

нормативно-правовий акт; 

— змістом нормативно-правового акта є правила поведінки загального характеру, дія яких 

розповсюджується на невизначене коло суб'єктів; 

— приймається чітко визначеним колом правотворчих органів; 

— розробляється та приймається у чітко визначеному порядку; 

— є обов'язковим для виконання, забезпечується системою державних гарантій, у тому числі й 

примусовими засобами; 

— публікується у спеціальних виданнях (в Україні згідно з Указом Президента від 10 червня 1997 

р. «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» 

офіційними друкованими виданнями є: «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради 

України», «Урядовий кур'єр»); 

— діє в часі, просторі і за колом осіб; 

— має юридичну силу, що дає можливість визначити принципи підпорядкування й ієрархічної 

побудови системи нормативно-правових актів. 

             До нормативного правового акта як офіційного письмового документа ставляться відповідні 

вимоги. 

            По-перше, структура нормативного акта повинна включати назву акта (вказує на орган, який 

видав акт, вид акта, предмет регулювання), преамбулу (містить інформацію про причини, умови, ціль 

прийняття акта, принципи його дії), розділи, глави, статті, пункти, підпункти статей. Кодифіковані 

нормативні акти поділяються на загальну і особливу частини. Загальна частина містить норми прин-

ципи, дефініції, юридичні конструкції, статутні приписи тощо, а особлива — норми, які визначають 

вид і міру можливої або необхідної поведінки, міру юридичної відповідальності, спеціалізовані 

приписи. Наприкінці акта розміщується дата і місце його прийняття, а також підпис відповідальної 

посадової особи. Засвідчення (скріплення підписом) офіційних текстів нормативних актів в Україні 

здійснюється щодо законів України — Президентом України, постанов Кабінету Міністрів — прем'єр-

міністром України, рішень органів місцевого самоврядування — головами місцевих рад. 

           По-друге, нормативні правові акти підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку. Так, 

нормативні правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що торкаються 

прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, реєструються в 

Міністерстві юстиції України1. В Україні створено Єдиний державний реєстр нормативних актів2, до 

якого включаються чинні, опубліковані та неопубліковані, в тому числі з обмежувальними грифами, 

закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, 

декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю, зареєстровані в Міністерстві юстиції, нормативні акти Національного банку, міжнародні 

договори України. 

            По-третє, нормативні правові акти опрацьовуються з урахуванням правил юридичної техніки. 

Ці правила, зокрема, передбачають вимоги щодо використання мови (в тому числі юридичної 



термінології), прийомів і засобів викладення тексту нормативних актів, юридичних конструкцій, 

дотримання логічних законів тощо. 

            По-четверте, нормативні правові акти публікуються в офіційних друкованих виданнях. 

Наприклад, закони України, нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Національного банку України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з 1997 року 

публікуються в щотижневому інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України». 

          Нормативні правові акти можна класифікувати: 

1) за юридичною силою — на закони-акти вищої юридичної сили, і підзаконні акти — акти, засновані 

на законах, що їм не суперечать; 

2) за суб'єктами правотворчості — на нормативні акти, прийняті народом, главою держави, органами 

законодавчої, виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і т. д.; 

3)  за обсягом і характером дії — на акти загальної дії, які охоплюють всю сукупність відносин певного 

виду на даній території; акти обмеженої дії (спеціальні), які поширюються на частину території або на 

певне коло осіб; акти виняткової дії (надзвичайної), регулятивні можливості яких реалізуються при 

наявності виняткових обставин (воєнних дій, стихійного лиха, тощо); 

4) за галузевою належністю — на нормативні акти, які містять норми конституційного чи 

адміністративного, цивільного, кримінального, трудового, сімейного та інших галузей права; 

5) за зовнішньою формою виразу — на закони, укази, постанови, рішення, розпорядження, накази 

тощо. 

Таким чином, нормативно-правові акти як джерела права володіють рядом суттєвих 

специфічних ознак, які якісно відрізняють їх від інших джерел права. Зокрема, видання нормативно-

правових актів є безпосереднім імперативним виразом волі державно-владних суб'єктів щодо 

регулювання найважливіших сфер суспільних відносин. Нормативно-правовий акт є консервативним 

за характером та має ускладнений порядок внесення змін та доповнень, а також підлягає тлумаченню 

у випадках нечіткості змісту, що не дає змоги уникнути його неправильного роз'яснення. Він найбільш 

поширений у країнах романо-германської правової сім'ї та є основним джерелом права в Україні. 

Нормативно-правові акти поділяють на закони та підзаконні нормативно-правові акти. 

Закон — це нормативний правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий в особливому 

порядку вищим представницьким органом держави або безпосередньо народом, який визначає від-

правні засади правового регулювання суспільних відносин. 

Закони відрізняються від інших видів нормативних правових актів за такими ознаками. Вони: 

а)  приймаються вищим представницьким органом держави (парламентом) або безпосередньо 

народом (шляхом референдуму). В Україні прийняття законів є компетенцією Верховної Ради 

України. Народ України здійснює законодавчі повноваження через всеукраїнський референдум; 

б) регулюють найважливіші, соціально значущі суспільні відносини. Згідно з Конституцією 

України (ст. 92) тільки законами визначаються права, свободи, обов'язки людини і громадянина, 

правовий режим власності, територіальний устрій України, організація і порядок проведення виборів 

і референдумів, організація і діяльність органів виконавчої влади, основи місцевого самоврядування, 

судоустрій, основи цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними 

чи дисциплінарними правопорушеннями, і відповідальність за них та ін.; 

в) містять первинні юридичні норми, є базою поточної правотворчості; 

г) мають вищу юридичну силу щодо усіх інших нормативних правових актів. Вища юридична 

сила закону означає, що нормативні акти Президента України, органів і посадових осіб державної 

виконавчої влади і місцевого самоврядування приймаються на основі і на виконання законів і не 

можуть суперечити їм і тому є підзаконними; закони змінюються чи скасовуються тільки іншими 

законами; 

ґ) приймаються в особливому порядку, передбаченому Конституцією. Законодавчий процес в 

Україні відбувається за певною процедурою, яка передбачає законодавчу ініціативу, підготовку, 

розгляд та обговорення законопроектів, прийняття та введення в дію законів. 

Основним законом є Конституція держави, яка має найвищу юридичну силу і втілює принцип 

верховенства права.  

Конституція — акт установчого характеру, який закріплює загальні засади громадянського 

суспільства і держави, основи правової системи, правового статусу громадян, державно-тери-

торіального устрою, організації органів державної влади і місцевого самоврядування.  

Закони поділяються на окремі види за різними критеріями. Зокрема, це такі: 



конституційні закони — органічно поєднані з Основним Законом нормативні акти, які 

приймаються в порядку, передбаченому Конституції України, або якими вносяться зміни чи 

доповнення до Конституції; 

звичайні закони — нормативні акти, які приймаються на основі і на виконання Конституції і 

визначають основи правового регулювання суспільних відносин у певній сфері (наприклад, Закон 

«Про професійно-технічну освіту»). Звичайні закони приймаються простою більшістю від 

конституційного складу Верховної Ради України; 

надзвичайні закони — нормативні акти тимчасового характеру, які приймаються за 

надзвичайних обставин і можуть призупиняти дію чинних у відповідній сфері законів (наприклад, для 

забезпечення безпеки громадян у разі катастроф, епідемії; захисту конституційного ладу при спробі 

захоплення державної влади шляхом насильства тощо); 

кодифіковані закони — нормативні акти, затверджені законами, в яких узагальнюються і 

систематизуються норми права, що регулюють певну групу суспільних відносин. Кодифіковані закони 

приймаються у формі кодексів та Основ законодавства (наприклад, Митний Кодекс України, Основи 

законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування); 

тимчасові закони — нормативні акти, прийняті на визначений у часі термін дії (наприклад, 

Закон України про державний бюджет на певний рік); 

допоміжні закони — нормативні акти, які затверджують, змінюють, зупиняють, скасовують, 

денонсують інші нормативні акти або мають допоміжне значення для їх застосування (наприклад, 

Закон України «Про ратифікацію Протоколу до Конвенції про правову допомогу та правові відносини 

у цивільних, сімейних та кримінальних справах» від 22 січня 1993 року» від 3 березня 1998 року). 

Закони — це нормативно-правові акти, що видаються законодавчими органами (у нашій 

державі — Верховною Радою України), мають вищу юридичну силу і регулюють найважливіші 

суспільні відносини. 

   Класифікація законів 

 за юридичною силою — конституційні закони, що закріплюють засади суспільного та 

державного ладу, є юридичною базою поточного законодавства (конституція; закони, що вносять 

зміни до конституції, доповнення або конкретизують положення основного закону); поточні закони, 

що приймаються на основі та на виконання конституційних законів і становлять поточне 

законодавство;         

 за суб'єктами законотворчості — закони прийняті: в результаті референдуму; вищим 

законодавчим органом держави; 

 за предметом регулювання — закони конституційні, адміністративні, цивільні, 

кримінальні, процесуальні тощо;  

 за характером регулювання — органічні закони, тобто внутрішньо узгоджені, що 

відзначаються високим рівнем нормативних узагальнень і спрямовані на комплексне урегулювання 

суспільних відносин; виключні закони, що приймаються за надзвичайних обставин поза планом 

законотворчих робіт; 

 за обсягом дії на суб'єктів — загальні закони (поширюються на всіх суб'єктів незалежно від 

їх статусу); закони соціальні (регламентують діяльність чітко окреслених груп суб'єктів), які мають 

особливий статус. 

Підзаконні нормативні акти входять до системи джерел права та є носіями основних 

властивостей, виразниками принципів, що притаманні цій системі. 

Ознака підзаконності притаманна більшості нормативно-правових актів і є досить 

характерною для правотворчої діяльності. 

Підзаконний нормативний акт — це письмовий документ уповноваженого суб'єкта, 

прийнятий на підставі та у виконання закону, в якому закріплені правила поведінки загального ха-

рактеру, що забезпечуються державою. 

Підзаконні нормативні акти можна поділити на чотири основні самостійні групи: 

До загальних відносять  нормативні акти, що можуть бути прийняті правотворчими суб'єктами 

загальної компетенції. 

Місцеві підзаконні нормативні акти приймаються територіальними суб'єктами і поширюються 

на осіб, які перебувають на цій території. 

Відомчі нормативні акти приймаються суб'єктами спеціальної, галузевої компетенції і 

поширюються на всі організації та осіб, що входять до цього відомства, або їх окрему частину. Вони 



присвячені питанням, що мають внутрішнє значення для певного відомства-міністерства, державного 

комітету та ін. 

Локальні підзаконні нормативні акти містять у собі норми, предметом яких є внутрішні 

відносини, що складаються у межах підприємства, установи, організації. Такі нормативні акти мають 

багато схожих із відомчими актами рис. Однак їх зміст і юридична сила більш обмежені. Локальні 

нормативні акти є актами внутрішньої дії, виражають засади децентралізації у нормативному 

регулюванні. 

Підзаконні нормативні правові акти — це акти, які приймаються уповноваженими 

правотворчими суб'єктами на основі і на виконання законів і не повинні суперечити їм. 

Їх можна класифікувати за такими критеріями: 

1)  за суб'єктами видання — нормативні акти глави держави, уряду, центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, органів і посадових осіб місцевого самоврядування та ін.; 

2) за компетенцією правотворчого органу і сферою дії акта —  

А)  загальні (нормативні акти Президента, уряду, іноді центральних органів виконавчої влади, 

які обов'язкові для виконання на всій території держави); 

Б)  відомчі (нормативні акти органів спеціальної компетенції — міністерств, відомств, які 

поширюються тільки на організації і осіб данного відомства); 

В)  локальні (нормативні акти органів місцевого самоврядування і місцевої виконавчої влади, 

сфера дії яких обмежена відповідною територією, і нормативні акти підприємств, установ, організацій, 

які діють тільки в межах цих організацій); 

3) за зовнішньою формою акта — укази, постанови, накази, разпорядження, рішення, статути, 

правила і т. ін.; 

4) за часом дії — постійні і тимчасові; 

5) за характером правотворчої компетенції (наприклад, нормативні акти глави держави) і 

прийняті в порядку реалізації делегованих повноважень (наприклад, нормативні акти органів місце-

вого самоврядування); 

6)  за порядком прийняття — видані особисто (наприклад, керівником    відомства     або    главою    

місцевої    державної адміністрації) і прийняті колегіально (наприклад, Кабінетом Міністрів на його 

засіданні, місцевою Радою на її сесії). 

Згідно з Конституцією і законами України розрізняють такі види підзаконних нормативних 

правових актів. 

 Нормативні правові акти Президента України.  

 Нормативні правові акти Кабінету Міністрів України. 

 Нормативні правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.  

 Нормативні правові акти місцевих державних адміністрацій.  

 Нормативні правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.  

 Локальні нормативні правові акти. До локальних нормативних, правових актів належать 

акти, що видаються державними установами і організаціями різних форм власності для регламентації 

своїх внутрішніх питань і які поширюються на членів цих організацій (наприклад, накази керівників 

підприємств, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про порядок накладення 

дисциплінарних стягнень тощо). Акти цієї групи спрямовані на деталізацію вимог загальної норми 

права стосовно умов діяльності відповідного колективу. 

 

V.  Дія нормативно-правового акта в часі, просторі, за колом осіб. 

Закон, як і будь-який нормативно-правовий акт, має межі своєї дії в трьох «вимірах»: 

1) у часі, тобто обмежений періодом дії, коли закон має юридичну чинність; 

2) у просторі, на який поширюється дія закону; 

3)  за колом осіб, які підпадають під вплив закону: на основі закону у них виникають юридичні 

права і обов'язки. 

Початковим і кінцевим моментами дії закону в часі є вступ закону в дію і припинення дії 

закону. Слід відрізняти момент (день) вступу закону в дію від моменту (дня) набуття ним юридичної 

сили. Закон набуває юридичної сили у день його ухвалення, тобто підписання закону. 

              Дія нормативно-правового акта в просторі /і за колом осіб 
Дія нормативно-правового акта у просторі може бути територіальною і екстериторіальною. 



Територіальна дія нормативно-правового акта окреслена територією держави (Україна) або 

окремого регіону (Крим) і визначається державним суверенітетом. 

Нормативно-правові акти України поширюються на територію всієї країни, нормативно-

правові акти Автономної Республіки Крим — на власну територію в межах повноважень, визначених 

Конституцією України і Конституцією Автономної Республіки Крим. 

Під територією держави розуміється її: 

•  суходольний простір — земна територія; 

•  водний простір — внутрішні води усередині державних меж і територіальні води в межах 12 

морських миль; 

•  повітряний простір над державними межами — на висе до 35 кілометрів; 

•  надра; 

•  військові і торговельні судна у відкритому морі; 

•  повітряні кораблі, що знаходяться в польоті за межами  України; 

•  космічні об'єкти під прапором і гербом держави; 

• трубопроводи; 

•  підводні кабелі і нафтові морські вишки; 

•  території дипломатичних представництв і консульств кордоном. 

Екстериторіальна дія нормативно-правового акта регулює ся міжнародними договорами і 

передбачає поширення законодавства даної держави за межами її території. 

Вона відома як право екстериторіальності держав — порядок відповідно до якого установи або 

фізичні особи, що розташовані або перебувають на території іншої держави, розглядаються як такі, що 

розташовані або перебувають на власній національній території і підвладні законам і юрисдикції 

власної держави. Правом екстериторіальності користуються військові кораблі літаки, що із дозволу 

держави перебування знаходяться на її території, але розглядаються як частина території держави 

прапора або пізнавальних знаків. 

         На порядок дії нормативно-правового акта за колом осіб поширюється загальне правило: 

закон діє стосовно всіх осіб, які перебувають на території його дії і є суб'єктами відносин, на які він 

розрахований. Усі особи: 

1. громадяни держави; 

2. іноземці; 

3. особи без громадянства (апатриди),  

4. особи з подвійним громадянством (біпатриди); 

5. усі внутрішньодержавні, спільні, іноземні, міжнародні організації, які не користуються 

правом екстериторіальності.  

   Види законів у дії за колом осіб: 

1.  Загальні —розраховані на все населення. Низка законів, насамперед кримінальних, 

поширюються на громадян держави незалежно від місця їх перебування (за кордоном); 

2.  Спеціальні — розраховані на певне коло осіб. Одні закони поширюються на всіх 

індивідуальних і колективних суб'єктів, інші — лише на конкретну категорію осіб (пенсіонерів, 

військовослужбовців, лікарів, вчителів тощо). їх дія в просторі та за колом осіб не збігається. 

Вступ закону в дію відбувається відповідно до трьох принципів (Конституційний суд 

України у своєму рішенні в справі про зворотну силу в часі законів та інших НПА від 09.02.1999 р. 

підтвердив, що перехід від однієї форми регулювання суспільних відносин до іншої може 

здійснюватися): 

Пряма дія - новий закон поширюється на відносини, які виникли після набуття, тобто на всі 

нові факти і на триваючі «старі» факти (лише з моменту набуття чинності) - діє лише «уперед». 

Загальним є правило: закон зворотної сили не має. Це правило надає визначеності і 

стабільності суспільним відносинам. Громадянам у своїх вчинках орієнтується на чинні закони. Вони 

можуть розраховувати на майбутні закони в конкретних вчинках сьогоднішнього дня. Тому нові 

закони не повинні поширюватися на старі життєві ситуації: це викликало б хаос у суспільстві. 

Зворотна сила закону - закон поширює дію на нові і старі відносини, що виникли до і після 

набуття чинності, тобто закон поширюється на усі факти не лише «уперед», але і «назад». 

Зворотна сила закону допускається у рідкісних випадках: 
1) при наявності вказівки в законі про надання йому (або окремим статтям) зворотної сили 



2) у загальному правилі про неодмінне надання зворотної сили кримінальному закону, який 

скасовує злочинність діяння або пом'якшує кримінальну відповідальність, тобто новий закон 

поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі 

на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість (зворотна дія закону 

про кримінальну відповідальність у часі) 

3) у правилі про неодмінне надання зворотної сили адміністративному закону, який 

пом'якшує або скасовує адміністративну відповідальність (зворотна дія закону про адміністративну 

відповідальність у часі поширюється лише на матеріальні норми адміністративного права) 

Правило про додання зворотної сили кримінальному закону має гуманістичну спрямованість. 

Воно зафіксовано в ст. 15 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ухвалено 

Генеральною Асамблею ООН 16.12.1966 р.: «…не може призначається важче покарання, ніж те, що 

підлягало застосуванню в момент вчинення кримінального злочину. Якщо після здійснення злочину 

законом установлюється легше покарання, дія цього закону поширюється на даного злочинця». 

Відповідно до Міжнародного пакту 1966 р. у ч. ст. 58 Конституції України 1996 р. закріплено: 

«Закони та інші нормативно-правові акти акти не мають зворотної дії в часі, окрім випадків, коли вони 

пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на 

момент їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення». 

Зворотної дії в часі не має закон про кримінальну відповідальність, який встановлює 

злочинність діяння або підсилює кримінальну відповідальність. 

Зворотна дія адміністративного закону, відповідно до чинного в Україні Кодексу про 

адміністративні правопорушення, поширюється лише на матеріальні норми адміністративного права і 

не стосується процесуальних норм. Провадження в справах про адміністративні правопорушення 

проводиться на основі закону, що діє не під час вчинення правопорушення, а під час і за місцем 

розгляду справи. Тобто якщо особа вчинила адміністративний проступок, коли діяли одні норми, а 

справа розглядалядається пізніше, коли стали чинними нові процесуальні правила, провадження має 

відбутися відповідно до нових норм. 

Переживання закону - старий закон, що втратив юридичну чинність, за спеціальною вказівкою 

нового акта (закону) продовжує поширювати свою дію на старі триваючі факти з окремих питань, 

тобто поширюється на факти, що виникли до вступу в дію і не припинили свого існування. Наприклад, 

після розпаду СРСР Верховною Радою України 12.09.1991 р. ухвалена постанова про порядок 

тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР, якщо відповідні питання 

не врегульовані законодавством України, за умови, що ці загальносоюзні акти не суперечать 

Конституції і законам України. 

Закони втрачають дію: 

· після закінчення строку, на який вони були ухвалені; 

· у разі зміни обставин, на які вони були розраховані; 

· у разі прямого скасування (призупинення дії) даного закону іншим законом або спеціально 

призначеним актом (в Україні закон може бути скасований рішенням Конституційного Суду у разі 

визнання його невідповідності Конституції України); 

· у разі фактичного скасування, коли ухвалений новий закон з того самого питання, а старий 

формально не скасований. 

Так, наприклад, 13 травня 1997 року Суб'єкт права на конституційне подання - народні депутати 

України - просить дати офіційне тлумачення: статті 58 та пункту 2 Перехідних положень 

КонституціїУкраїни щодо можливості застосування статей 78 і 81 КонституціїУкраїни до народних 

депутатів України, обраних до набуття неючинності. 

Стаття 58 Конституції України 1996 року закріплює один з найважливіших загальновизнаних 

принципів сучасного права - закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Це 

означає, що вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи 

іншими нормативно-правовими актами чинності. Закріплення названого принципу на 

конституційному рівні є гарантією табільності суспільних відносин, у тому числі відносин між 

державою і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому, що їхнє існуюче становище не 

буде погіршене прийняттям більш пізнього закону чи іншого нормативно-правового акта. 

Принцип незворотності дії в часі поширюється також на Конституцію, яка є Основним Законом 

держави (Преамбула КонституціїУкраїни). 



Виняток з цього принципу допускається лише у випадках, коли закони та інші нормативно-

правові акти пом'якшують або скасовують відповідальність особи (частина перша статті 58 

Конституції України). 

Нормативні акти в правовій державі в основному діють лише «вперед» і не мають зворотної дії, 

тобто приводять до виникнення юридичних наслідків тільки у зв'язку з тими фактами, що виникли 

після набрання ними чинності. Традиційно відзначається, що, виходячи з практики, загальний 

принцип, який визначає напрям дії нормативних актів, може бути визначений як принцип негайної дії. 

Це пояснюється тим, що держава, як правило, зацікавлена в найбільш швидкій заміні старих відносин 

новими, старої норми новою нормою. 

Переживаюча дія старого акта - це явище, за своїм характером протилежне зворотній силі. Тут 

старий нормативний акт, скасований новим, якоюсь мірою продовжує діяти і після втрати ним 

юридичної сили. Він ніби «переживає» відведений йому термін. «Переживання» закону можливе 

тільки у триваючих відносинах. Воно застосовується, як правило, у разі, коли необхідно враховувати 

інтереси осіб, що вступили в правовідносини до видання нового нормативного акта . Повернемось до 

прикладу про негайну дію закону і подивимось, як зміняться наші висновки, коли старий Кодекс буде 

мати переживаючу дію. Переживаюча дія означає, що за прямою вказівкою закону для тих шлюбів, 

що були укладені до 1 січня 2002 року, старий Кодекс продовжує регулювати майнові відносини, які 

виникають після набрання чинності новим Кодексом. А новий Кодекс регулюватиме лише ті 

відносини, що виникають у шлюбах, укладених після 1 січня 2002 року. У цьому разі як майно, 

успадковане чоловіком, так і майно, успадковане дружиною, буде їх приватною власністю, 

незважаючи на те, що факт отримання спадщини дружиною виник після втрати чинності старим 

Кодексом. 

Зворотна сила закону полягає в тому, що новий закон поширюється на факти, які виникли ще 

при старому законі. Тому наслідки, що були законно зроблені при старому законі, визнаються 

неправильними і підлягають зміні відповідно до норм нового закону. 

Для фізичних і юридичних осіб діють різні правила, які визначають можливість зворотної дії 

закону. 

Стосовно фізичних осіб закони не мають зворотної дії (саме тому наведений вище приклад із 

зворотною дією Кодексу є суто теоретичним). Разом з тим ст. 58 Конституції передбачає виняток для 

тих законів, що пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи. У цьому разі вони 

мають зворотну силу. Оскільки закони, що пом'якшують і скасовують відповідальність, для фізичних 

осіб завжди мають зворотну силу, то для застосування цього правила не потрібна спеціальна вказівка 

про це в тексті закону - воно діє автоматично. 

Стосовно юридичних осіб закони за загальним правилом теж не мають зворотної сили. Але і 

тут як виняток зворотна сила все-таки є можливою. Щоправда, на відміну від фізичних осіб, правило 

про зворотну силу не діє автоматично в тих випадках, коли закон пом'якшує або скасовує 

відповідальність юридичної особи. Як указав Конституційний Суд України, надання зворотної дії в 

часі таким нормативно-правовим актам може бути передбачене шляхом прямої вказівки про це в 

законі або іншому нормативно-правовому акті. 

Традиційно в літературі наводяться такі підстави припинення дії нормативних актів: 

1) закінчення терміну, на який вони були прийняті (наприклад, закон про Державний бюджет 

України на відповідний рік втрачає силу в 0 годин 1 січня наступного року); 

2) зміна обставин, на які вони були розраховані (наприклад, втратили свій сенс і тому 

припинили дію акти періоду Великої вітчизняної війни після її закінчення); 

3) при скасуванні цього акта іншим актом (найпоширеніший випадок). 

Остання підстава може бути класифікована на: 

а) пряме скасування нормативного акта уповноваженим на те органом; 

б) фактичну заміну нормативного акта іншим актом, що регулює ту ж групу суспільних 

відносин. 

Отже, нормативно-правовий акт зворотної сили не має, тобто дія його не поширюється на ті 

відношення, які вже існували до моменту вступу його в юридичну силу, за винятком двох випадків: 

якщо в нормативному акті про це сказано або якщо нормативний акт пом'якшує відповідальність 

(кримінальну, адміністративну) тут діє (як виняток) зворотна сила закону.  

 

 


