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ОБЛІК ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ  
З УПОРЯДКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  

ПРО ЗАКОНОДАВСТВО

Упорядкування, систематизація 
законодавства, тобто зміна його якіс-
ного та/або кількісного стану, можлива 
лише в результаті правотворчої діяль-
ності органів державної влади та міс-
цевого самоврядування. Разом із тим 
не менш важливим складником діяль-
ності органів публічної влади є діяль-
ність з упорядкування, систематизації 
інформації про законодавство. Для пра-
вотворчості та реалізації права велике 
значення має актуальна правова інфор-
мація, належним чином представлена 
та впорядкована. Одним із видів діяль-
ності, змістом якої є упорядкування 
інформації про законодавство, є облік 
законодавства. Облік законодавства не 
пов’язаний прямо з якими-небудь змі-
нами самого законодавства (його якість 
щодо змісту та/або форми залишається 
незмінною), а отже, об’єктом діяльно-
сті з обліку законодавства є правова 
інформація. Результатом обліку законо-
давства є новий якісний стан представ-
лення інформації про законодавство, 
що збирається, фіксується, класифіку-
ється, оформлюється, зберігається пев-
ним чином. 

Облік – це засвідчення, встанов-
лення наявності, з’ясування кількості 
чого-небудь; система реєстрації проце-
сів якої-небудь діяльності в її кількіс-
ному та якісному виявах із метою спря-
мування, контролю і т. ін. [1, с. 808]. 

У теорії права облік законодавства 
(нормативно-правових актів) визнача-
ється як збір державними органами, 
державними і недержавними підприєм-
ствами, фірмами й іншими установами 
та організаціями чинних норматив-
них актів, їх обробка і розташування 
за певною системою, збереження, 
а також видача довідок для зацікавле-
них органів, установ, окремих осіб на 
їхні запити [2, с. 149]; як діяльність 
щодо збирання, оброблення в логічній 
послідовності та зберігання текстів нор-
мативно-правових актів, підтримання 
їх у контрольному стані з урахуван-
ням усіх внесених змін та доповнень, 
а також діяльність щодо створення спе-
ціальних систем накопичення і пошуку 
нормативно-правових актів [3, с. 149]; 
як вид систематизації, що здійснюється 
шляхом збирання, фіксування в логіч-
ній послідовності та зберігання норма-
тивно-правових актів, підтримання їх 
у контрольному (актуальному) стані 
з урахуванням змін, а також створення 
спеціальних систем їх накопичення 
і пошуку [4, с. 223] тощо.

Отже, облік законодавства – це 
діяльність, пов’язана зі збиранням, фік-
суванням, класифікацією, зберіганням, 
підтримання у контрольному (актуаль-
ному) стані нормативно-правових актів, 
а також наданням інформації про них, 
що може здійснюватися як органами 
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публічної влади, так і іншими суб’єк-
тами (підприємствами, установами 
та організаціями, фізичними особами).

Залежно від того, на яких носіях 
збирається, фіксується та зберіга-
ється інформація про законодавство, 
розрізняють журнальний, картковий 
та електронний облік. За журнального 
та карткового обліку вся інформація 
про нормативно-правові акти реєстру-
ється на паперових носіях (у спеціаль-
них журналах або на окремих картках 
відповідно). За електронного обліку 
інформація про нормативно-правові 
акти зберігається за допомогою комп’ю-
терної техніки на електронних носіях 
інформації (електронні сервери, жор-
сткі диски комп'ютерів, компакт-диски 
тощо). Із розвитком інформаційних 
технологій та загальною комп'ютериза-
цією найбільш поширеним та зручним 
стає електронний облік, а журнальний 
та картковий облік використовується 
все менше. Зокрема, Положенням про 
порядок здійснення обліку та система-
тизації законодавства в органах та уста-
новах юстиції України (затвердженим 
Наказом Міністерства юстиції України 
від 15.04.2004 № 31/5) визначено пра-
вила ведення карткового та журналь-
ного обліку.

Залежно від суб’єктів, які здійсню-
ють облік законодавства, у юридич-
ній літературі розрізняють офіційний 
та неофіційний облік. Офіційний – це 
виданий урядовою установою; повідом-
лений, оголошений урядовою устано-
вою; властивий урядовим документам, 
діловим паперам; урядовий, службовий 
[1, с. 868]. Отже, офіційний харак-
тер обліку законодавства означає, що 
ця діяльність здійснюється органами 
публічної влади в межах їхніх повно-
важень, визначених відповідними нор-
мативно-правовими актами. Відповідно, 
неофіційний характер обліку законо-
давства означає, що ця діяльність може 
здійснюватися всіма іншими суб’єк-
тами (юридичними та фізичними осо-
бами) за власною ініціативою.

Офіційний облік законодавства 
є одним із завдань Міністерства юстиції 

України. Так, відповідно до Положення 
про Міністерство юстиції України 
(затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 02.07.2014 № 228), 
до його повноважень, зокрема, нале-
жать: підтримання текстів актів законо-
давства у контрольному стані, ведення 
їх обліку та здійснення зберігання; 
ведення обліку та здійснення збері-
гання чинних міжнародних договорів 
України, актів законодавства держав, 
з якими здійснюється обмін правовою 
інформацією; забезпечення ведення 
Єдиного державного реєстру норматив-
но-правових актів, надання інформації 
з нього. Також, відповідно до Загаль-
ного положення про юридичну службу 
міністерства, іншого органу виконав-
чої влади, державного підприємства, 
установи та організації (затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 26.11.2008 № 1040), одним із 
завдань юридичної служби є ведення 
обліку актів законодавства і міжнарод-
них договорів України, забезпечення 
підтримання їх у контрольному стані 
та зберігання.

Порядок ведення Єдиного держав-
ного реєстру нормативно-правових 
актів та користування ним затвердже-
ний Постановою Кабінету Міністрів 
України від 23.04.2001 № 376. Єдиний 
державний реєстр нормативно-право-
вих актів (далі – Реєстр) – автомати-
зована система збирання, накопичення 
та опрацювання актів законодавства, 
яка складається з еталонного, страхо-
вого, робочого, інформаційного фон-
дів. Держателем Єдиного державного 
реєстру нормативно-правових актів 
є Міністерство юстиції України, яке 
розробляє організаційні та методоло-
гічні принципи ведення Реєстру, при-
ймає рішення про включення норматив-
но-правових актів до Реєстру, здійснює 
їх опрацювання, ідентифікацію, класи-
фікацію (Класифікатор галузей зако-
нодавства України затверджено Нака-
зом Міністерства юстиції України 
№ 43/5 від 02.06.2004), відповідає за 
автентичність та контрольний стан ета-
лонних текстів, забезпечує внесення 
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нормативно-правових актів до еталон-
ного фонду і його збереження та здійс-
нює контроль над наданням інформації 
з Реєстру.

Інформація з інформаційного фонду 
Реєстру є публічною інформацією від-
повідно до Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» та підлягає 
наданню на запит, є доступною на 
паперових носіях та шляхом доступу 
до інформаційного фонду Реєстру. 
Копія еталонного тексту Реєстру від-
творюється Адміністратором Реєстру 
на паперовому носії із застосуванням 
спеціальних програмних і технічних 
засобів перевірки ознак збереження 
цілісності еталонного тексту Реє-
стру. Під час доступу до інформацій-
ного фонду Реєстру збереження всіх 
спеціальних ознак, які забезпечують 
цілісність копій еталонних текстів 
нормативно-правових актів з інформа-
ційного фонду Реєстру, гарантується 
під час перегляду цих копій тільки на 
екрані комп’ютера користувача Реє-
стру (Інструкція про порядок та умови 
одержання інформації з інформаційного 
фонду Єдиного державного реєстру 
нормативно-правових актів, затвер-
джена Наказом Міністерства юстиції 
України від 26.06.2002 № 57/5).

Отже, користувачі Реєстру можуть 
одержати копію еталонного тексту Реє-
стру (еталонний текст Реєстру – текст 
нормативно-правового акта у формі 
комп'ютерного файлу, цілісність якого 
забезпечується за допомогою спеціаль-
них ознак) на паперових носіях або 
шляхом доступу до інформаційного 
фонду Реєстру. Таким чином, Єдиний 
державний реєстр нормативно-право-
вих актів є офіційним джерелом інфор-
мації про нормативно-правові акти 
та дає змогу отримати їх офіційні (ета-
лонні) тексти за запитами на інфор-
мацію відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації». 
Відповідно ст. 5 цього Закону, доступ 
до публічної інформації забезпечується 
шляхом: 1) систематичного та опе-
ративного оприлюднення інформації, 
зокрема в офіційних друкованих видан-

нях, на офіційних вебсайтах у мережі 
Інтернет; 2) надання інформації за 
запитами на інформацію.

Обліком законодавства також 
є електронні бази законодавства на 
офіційних Інтернет-ресурсах органів 
публічної влади, наприклад інформацій-
но-пошукова система «Законодавство 
України» на офіційному вебпорталі 
Верховної Ради України (rada.gov.ua). 
Вона використовується згідно з Поло-
женням про вебресурси Верховної Ради 
України (затвердженим Розпоряджен-
ням Голови Верховної Ради України 
від 19.05.2015 № 699) та є офіційним 
джерелом інформації Верховної Ради 
України. При цьому слід підкреслити, 
що база даних «Законодавство Укра-
їни» на офіційному вебпорталі Верхов-
ної Ради України має інформаційний 
характер, тобто може використовува-
тися виключно для довідкових цілей 
і не є офіційним друкованим виданням, 
тобто не містить офіційні тексти нор-
мативно-правових актів. У цьому кон-
тексті потребують окремого наукового 
дослідження питання співвідношення 
таких понять, як «офіційне джерело пра-
вової інформації», «офіційне друковане 
видання», «офіційний текст норматив-
но-правового акта», «еталонний текст 
нормативно-правового акта» тощо.

На нашу думку, для такого виду 
обліку законодавства, який є офі-
ційним джерелом правової інформа-
ції, однак не є офіційним друкованим 
виданням і, відповідно, тексти норма-
тивно-правових не мають офіційного 
характеру, доцільно використовувати 
термін офіціозний (напівофіційний) 
облік законодавства (за аналогією як 
у юридичній літературі виокремлюють 
офіціозну (напівофіційну) інкорпора-
цію, що передбачає видання збірок нор-
мативно-правових актів за дорученням 
суб’єкта правотворчості спеціально 
уповноваженими на це органами, при 
цьому суб’єкт правотворчості офіційно 
не затверджує і не схвалює таку збірку, 
а тому тексти розміщених у ньому нор-
мативно-правових актів не набувають 
офіційного характеру [5, с. 366]). Слід 
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зазначити, що саме слово «офіціозний» 
тлумачиться як формально не зв’яза-
ний з урядом, але насправді здійснює 
або безоглядно підтримує його полі-
тику [1, с. 869].

Неофіційний облік законодавства 
може здійснюватися в паперовій або 
електронній формі підприємствами, 
установами, організаціями, окремими 
науковцями тощо як для задоволення 
власних потреб, так і для забезпечення 
(зокрема, на комерційній основі) потреб 
у правовій інформації інших юридичних 
та фізичних осіб. Прикладами такого 
обліку законодавства, зокрема, є пра-
вова інформаційно-пошукова система 
«Нормативні акти України, інформа-
ційно-правова система «ЛІГА-ЗАКОН», 
довідково-правова система «Дінай» 
[6, с. 145–150] тощо.

Таким чином, офіційний та офіціоз-
ний (напівофіційний) облік законодав-
ства здійснюється органами публічної 
влади відповідно до їхніх повноважень, 
визначених нормативно-правовими 
актами, а неофіційний – усіма іншими 
суб’єктами (юридичними та фізичними 
особами) за власною ініціативою для 
задоволення власних потреб або на 
комерційній основі. Результатом офі-
ційного обліку є упорядкування офіцій-
них текстів нормативно-правових актів, 
а результатами офіціозного (напівофі-
ційного) та неофіційного – упорядку-
вання текстів нормативно-правових 
актів, що мають довідково-інформацій-
ний характер і на них не можна посила-
тися в процесі правотворчості та засто-
сування права. Зокрема, в п. 3 Указу 
Президента України «Про порядок офі-
ційного оприлюднення нормативно-пра-
вових актів та набрання ними чинності» 
від 10.06.1997 № 503/97 (зі змінами) 
зазначено, що нормативно-правові 
акти опубліковані в інших друкованих 
виданнях, крім офіційних друкованих 
виданнях («Офіційний вісник України», 
«Урядовий кур'єр», «Голос України», 
«Відомості Верховної Ради України», 
«Офіційний вісник Президента Укра-
їни»), мають інформаційний характер 
і не можуть бути використані для офі-

ційного застосування. Громадяни, дер-
жавні органи, підприємства, установи, 
організації під час здійснення своїх 
прав і обов'язків повинні застосову-
вати закони України, інші акти Вер-
ховної Ради України, акти Президента 
України і Кабінету Міністрів України, 
опубліковані в офіційних друкованих 
виданнях або одержані у встановле-
ному порядку від органу, який їх видав.

Метою обліку законодавства є  
задоволення інформаційних потреб 
громадян щодо правової інформації 
у різноманітних суспільних відноси-
нах, підтримання інформації про чинне 
законодавство в упорядкованому, акту-
альному (контрольному) стані з ураху-
ванням усіх змін та доповнень, який 
дає змогу оперативно одержувати акту-
альні, достовірні та повні тексти нор-
мативно-правових актів. Наприклад, 
відповідно до Порядку ведення Єдиного 
державного реєстру нормативно-пра-
вових актів та користування ним, 
Реєстр створюється з метою: забезпе-
чення додержання єдиних принципів 
ідентифікації нормативно-правових 
актів та ведення їх державного обліку 
в межах інформаційного простору Укра-
їни; створення фонду та підтримання 
в контрольному стані нормативно-пра-
вових актів, надання інформації про 
них; забезпечення в межах, визначених 
законодавством, доступності, гласності 
та відкритості правової інформації для 
користувачів. У Положенні про поря-
док здійснення обліку та систематизації 
законодавства в органах та установах 
юстиції України зазначено, що облік 
і систематизація актів законодавства 
здійснюється з метою забезпечення 
їх точною і повною інформацією про 
чинне законодавство України, надання 
допомоги працівникам органів та уста-
нов юстиції в оперативному пошуку 
законодавчих актів.

Отже, підсумовуючи, слід зазна-
чити, що облік законодавства є діяль-
ністю, об’єктом якої є інформація 
про законодавство, та включає в себе 
збирання, фіксування, класифікацію 
та зберігання нормативно-правових 
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актів (створення фондів, баз даних пра-
вової інформації), підтримання норма-
тивно-правових актів у контрольному 
(актуальному) стані та надання інфор-
мації про нормативно-правові акти 
(надання копій еталонного тексту нор-
мативно-правового акта, використання 
інформаційно-пошукових систем для 
знаходження тексту нормативно-пра-
вового акта інформаційно-довідкового 
характеру). У юридичній літературі до 
основних принципів організації обліку 
законодавства відносять: 1) повноту 
інформаційного масиву, яка забезпе-
чує фіксацію та надання всього обсягу 
довідкової інформації, відсутність 
прогалин в інформаційному масиві; 
2) достовірність інформації, яка засно-
вана на використанні офіційних дже-
рел оприлюднення нормативних актів, 
а також на своєчасній фіксації внесе-
них змін; 3) зручність користування, 
що є необхідним для оперативного 
та якісного пошуку певних відомостей 
про право [7, с. 127].

Залежно від того, на яких носіях 
збирається, фіксується та зберігається 
інформація про законодавство, розріз-
няють картковий, журнальний та елек-
тронний облік законодавства. Залежно 
від суб’єктів, які здійснюють облік 
законодавства (органи публічної влади 
та інші суб’єкти права) та юридичних 
наслідків (офіційний чи довідково-ін-
формаційний характер текстів норма-
тивно-правових актів) можна визна-
чити такі види обліку законодавства, 
як офіційний, офіціозний (напівофіцій-
ний) та неофіційний.

У статті досліджується облік 
законодавства як один із видів 
діяльності, змістом якої є упоряд-
кування інформації про законо-
давство. Облік законодавства не 
пов’язаний прямо з якими-небудь 
змінами самого законодавства (його 
якість щодо змісту та/або форми 
залишається незмінною). Об’єктом 
діяльності з обліку законодавства 
є інформація про законодавство, а 
результатом – новий якісний стан 

інформації про законодавство. Облік 
законодавства – діяльність, пов’яза-
на зі збиранням, фіксуванням, кла-
сифікацією, зберіганням, підтриман-
ням у контрольному (актуальному) 
стані нормативно-правових актів, 
а також наданням інформації про 
них (тексту нормативно-правово-
го акта офіційного або інформацій-
но-довідкового характеру), що може 
здійснюватися як органами публіч-
ної влади, так і іншими суб’єктами 
(підприємствами, установами та 
організаціями, фізичними особами).

Залежно від того, на яких носіях 
збирається, фіксується та зберіга-
ється інформація про законодавство, 
розрізняють картковий, журнальний 
та електронний облік. За журналь-
ного та карткового обліку вся інфор-
мація про нормативно-правові акти 
зберігається на паперових носіях, а 
за електронного – на електронних 
носіях інформації (електронні серве-
ри, жорсткі диски комп'ютерів, ком-
пакт-диски тощо).

Залежно від суб’єктів обліку зако-
нодавства слід розрізняти офіцій-
ний, офіціозний (напівофіційний) та 
неофіційний облік законодавства. 
Офіційний та офіціозний облік зако-
нодавства здійснюється органами 
публічної влади відповідно до їхніх 
повноважень, визначених норматив-
но-правовими актами, а неофіцій-
ний – усіма іншими суб’єктами (юри-
дичними та фізичними особами) за 
власною ініціативою для задоволен-
ня власних потреб або на комерцій-
ній основі. Результатом офіційного 
обліку є упорядкування офіційних 
текстів нормативно-правових актів, 
а результатами офіціозного та нео-
фіційного – упорядкування текстів 
нормативно-правових актів довідко-
во-інформаційного характеру. 

Ключові слова: облік законодав-
ства, інформація про законодавство, 
картковий, журнальний та електро-
нний облік законодавства, офіційний, 
офіціозний (напівофіційний) та неофі-
ційний облік законодавства.
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Ryndiuk V., Grishko O. Accounting 
of legislation as activity for ordering 
information about legislation

In the article accounting of legislation 
as one of the activities, the content 
of which is ordering of information 
about legislation is being researched. 
Accounting of legislation is an activity 
that is not related to any changes in 
legislation (its quality in terms of content 
and / or form remains unchanged). 
The object of accounting of legislation 
is information about legislation, and 
the result is a new qualitative (orderly) 
state of information about legislation. 
Accounting of legislation is an activity 
related to the collection, fixation, 
classification, storage, maintenance in 
the control (actual) state of normative-
legal acts, and providing information 
about them (text of the normative-
legal act of official or information-
reference character), which is carried 
out both by public authorities and other 
entities (enterprises, institutions and 
organizations, individuals).

Depending on where information 
about legislation is collected, fixed 
and stored, there are card, magazine 
and electronic accounting. In card and 
magazine accounting all information 
about normative-legal acts is stored on 
paper, and in electronic accounting – 
in electronic form (electronic servers, 
computer hard drives, CDs, etc.).

Depending on the subjects of 
accounting of legislation, there are 
official, semi-official and unofficial 
accounting of legislation. Official and 
semi-official accounting of legislation 
is carried by public authorities in 
accordance with their powers defined by 

normative-legal acts, and unofficial – 
by all other entities (legal entities and 
individuals) on their own initiative to 
meet their own needs or on a commercial 
basis. The result of official accounting 
of legislation is the ordering of the 
official texts of normative-legal acts, 
and the results of semi-official and 
unofficial – the ordering of the texts 
of normative-legal acts of information-
reference character.

Key words: accounting of legislation, 
information about legislation, card, 
magazine and electronic accounting 
of legislation, official, semi-official and 
unofficial accounting of legislation.
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