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Ïревенöія негативниõ явиù і ïрî-
öесів çавæди ïравильніша, ïрîстіша 
та сîöіальнî вигідніша і кîрисніша çа 
çдіéснення ïîвнîгî кîмïлексó ïрî-
öедóр, сïрямîваниõ на ліквідаöію на-
слідків такиõ явиù, як віднîвлення 
ïîрóшенîгî абî невиçнанîгî ïрава та 
ïîкарання ïравîïîрóшників. Ця вигî-
да ïîлягає ó меншîмó çалóченні і люд-
ськиõ, і матеріальниõ, і темïîральниõ, 
é îрганіçаöіéниõ ресóрсів. Дане твер-
дæення є слóшним не лише стîсîвнî 
ïравîçастîсóвання, а і нîрмîтвîрчîсті. 

Ïревентивниé меõаніçм ïрава мîæ-
на виçначити як лîгічнî óçгîдæенó, 
динамічнó системó юридичниõ çасîбів, 
сïîсîбів і ïрîöедóр, çастîсîвóваниõ 
óïîвнîваæеними ïравîвими нîрма-
ми на öе óчасниками сóсïільниõ від-
нîсин і сïрямîваниõ на çаïîбігання 
сîöіальним кîнôліктам і ïîрóшенням 
ïрав та свîбîд людини. Заõîди, сïря-
мîвані на ïревенöію, рîçглядаються як 
îдні ç наéдієвішиõ сïîсîбів стабіліçа-
öії сóсïільниõ віднîсин, îскільки дîç-
вîляють çаïîбігти ïîрóшенням ïрав і 
свîбîд людини, мініміçóвати негативні 
наслідки неïравîмірнîї ïîведінки óчас-
ників сóсïільниõ віднîсин.

Ïîтенöіал ïревенöії дîстеменнî не 
дîслідæенî ані наóкîвöями, ані ïравî-
твîрöями, ані ïравîçастîсîвóвачами.

Актóальність çвернення дî ïрîбле-
матики нîрмîтвîрчîї стадії ïідтвер-
дæóється такîæ таким:

1) неóсвідîмлення її сóб’єктами 
ваæливîсті ïревентивнîгî меõаніçмó;

2) ïîïри ïîширене çастîсóвання 
наóкîвîї ексïертиçи, існóє óсталена 
ïрактика ігнîрóвання абî неналеæнîгî 
враõóвання її виснîвків (îдин іç яскра-

виõ ïрикладів – нîрмативниé вакóóм 
ó ïрîведенні місöевиõ реôерендóмів);

3) çначна кількість ïравîвиõ кîлі-
çіé, ïрîгалин, іншиõ деôектів юридич-
нîї теõніки наявні саме на нîрмîтвîр-
чіé стадії;

4) ïідçакîнна нîрмîтвîрчість «не 
встигає» çа çакîнîтвîрчістю, а çакîнî-
твîрчість – çа кîнститóöіéним реôîр-
мóванням;

5) є неîбõідність більшîгî враõó-
вання дóмки грîмадськîсті для çаïî-
бігання частîмó ïрîведенню мирниõ 
і немирниõ çібрань, ïîв’яçаниõ іç не-
інôîрмîваністю як людеé ïрî çміст 
нîрмативнîгî акта, так і сóб’єктів нîр-
мîтвîрчîсті ïрî îчікóвання та ïîтреби 
людини;

6) людина має ставати не лише 
îб’єктîм, а і сóб’єктîм нîрмîтвîрчîсті.

Одним іç дîслідників людськîгî ви-
мірó ïрава (çîкрема, é ó нîрмîтвîрчî-
сті) бóв М.Ï. Орçіõ [20; 21; 22; 23]. 
Йîгî дîслідæення стîсóвалися такîæ 
дîктринальнîгî сóïрîвîдó кîнсти-
тóöіéниõ ïеретвîрень [18]. Внесîк 
М.Ï. Орçіõа ó рîçвитîк данîї ïрîбле-
матики ïîлягає ó éîгî наóкîвîмó ке-
рівниöтві дîслідниками îкремиõ асïек-
тів нîрмîтвîрчîсті. Серед éîгî óчнів 
вартî відçначити автîра теîрії ïравîвîї 
активнîсті îсîбистîсті та ïревентив-
нî-кîнôліктнîгî ïриçначення ïрава 
Þ.М. Обîрîтîва [16], дîслідниöю çакî-
нîтвîрення ç ïîçиöіé сîöіîінæенернîгî 
ïідõîдó М.В. Аôанасьєвó [1; 2], рîç-
рîбниöю кîнöеïтóальнîї мîделі сóчас-
нîгî óкраїнськîгî кîнститóöіîналіçмó 
А.Ð. Крóсян [14], автîра теîрії çастî-
сóвання кîнôліктîлîгічнîї ексïертиçи 
ó нîрмîтвîрчîсті А.А. Єçерîва [7; 8],  



96

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/3

дîслідниöю îрганів самîîрганіçаöії на-
селення (çîкрема, як ôîрмó мóніöи-
ïальнîї нîрмîтвîрчîсті) Н.В. Мішинó 
[15], вченîгî ó сôері мóніöиïальнîї 
нîрмîтвîрчîсті та çакîнîтвîрчîсті 
В.Ð. Барськîгî [3; 4], рîçрîбниöю ïрî-
блем нîрмîтвîрчîсті юридичниõ îсіб 
ïóблічнîгî ïрава О.В. Олькінó [17], 
дîслідника дîгîвірнîї нîрмîтвîрчîсті 
Д.С. Òерлеöькîгî [27; 28; 29] тîùî.

Вартî відçначити внесîк é іншиõ 
наóкîвöів: дîслідника ïравîвîї ïре-
венöії А. Данченка [6], рîçрîбників 
тематики нîрмîтвîрчîсті Ïреçидента 
України Я.О. Бернаçюка, О.В. Скриï-
нюк, В.Л. Ôедîренка, Þ.Г. Барабаша 
[5; 25; 26] та ïравîтвîрчîсті çагалîм 
В.С. Кîвальськîгî, Г.Ï. Кîçінöева [10], 
дîслідників ексïертиçи ó сôері çакî-
нîтвîрчîсті Н.С. Ïîгребняк [24], наó-
кîвîї ексïертиçи Дæ. Беїа (J. Beyea) 
та Д. Берґера (D. Berger) [30], кримі-
нîлîгічнîї ексïертиçи С. Калініна [9] 
та ïравîвîгî мîделювання як çасî-
бó ïравîтвîрчîсті О.Л. Кîïиленка та 
Г.О. Мóрашина [11].

У тîé æе час неîбõіднî кîнстатóва-
ти, ùî нîрмîтвîрення як стадію ïре-
вентивнîгî меõаніçмó ïрава не бóлî 
рîçглянóтî ó сóчасніé дîктрині.

Метîю дîслідæення є аналіç нîр-
мîтвîрчîї стадії ïревентивнîгî меõаніç-
мó ïрава ç óраõóванням людськîгî вимі-
рó та ïрîïîçиöії ùîдî її вдîскîналення.

Ïревентивниé меõаніçм ïрава ре-
аліçóється не лише на стадії реаліçа-
öії та çастîсóвання ïрава, а і на ста-
дії нîрмîтвîрчîсті – для çаïîбігання 
включенню дî дæерел ïрава нîрм, 
які óскладнюватимóть çаïîбігання ïî-
рóшенням ïрав і свîбîд людини та 
сîöіальним кîнôліктам, а такîæ для 
çаïîбігання невключенню нîрм, які, 
власне, краùе їм çаïîбігатимóть. Зî-
крема, нîрмîтвîрча стадія покликана 
çаïîбігти кîліçіям, ïрîгалинам ïра-
вîвîгî регóлювання, неïîслідîвнîсті 
нîрм, невдаліé термінîлîгії, недîтри-
манню ïринöиïó ïравîвîї виçначенîсті 
é іншиõ складîвиõ верõîвенства ïрава, 
рîçïîділó ïóблічнîї влади (ïідґрóнтям 
є система стримóвань і ïрîтиваг).

Данó стадію ïревентивнîгî меõа-
ніçмó ïрава слóшнî наçивати саме 
нîрмîтвîрчîю, а не ïравîтвîрчîю, 
îскільки ïравîві акти ïîділяються на 
нîрмативні (çагальнîîбîв’яçкîві) é ін-
дивідóальні (îбîв’яçкîві для óчасників 
кîнкретнîї ïравîвîї ситóаöії). Виõîдя-
чи ç öьîгî, нîрмîтвîрчість (далі – НÒ) 
є лише складîвîю ïравîтвîрчîсті та 
складається ç нарîднîї НÒ, çакîнîтвîр-
чîсті, міæнарîднîї é інтегративнîї НÒ, 
ïідçакîннîї НÒ îрганів çакîнîдавчîї та 
викîнавчîї влади та кîнтрîльнî-нагля-
дîвиõ îрганів, сóдîвîї НÒ, мóніöиïаль-
нîї НÒ, лîкальнîї НÒ, дîгîвірнîї НÒ та 
çвичаєвîї НÒ.

Дîгîвірнó НÒ виîкремленî ç îглядó 
на те, ùî, наïриклад, Кîнститóöіéниé 
Дîгîвір 1995 рîкó міæ Верõîвнîю Ðа-
дîю України та Ïреçидентîм України дî 
æîднîї ç іншиõ ôîрм віднести не мîæ-
на. І якùî, наïриклад, Угîда від 21 лю-
тîгî 2014 р. ïрî врегóлювання криçи 
в Україні міæ Ïреçидентîм України та 
лідерами трьîõ îïîçиöіéниõ ïартіé, як і 
Універсал наöіîнальнîї єднîсті, є радше 
ïîлітичними, ніæ нîрмативнî-ïравîви-
ми дîгîвîрами, тî «нîрмативнî-ïравîве 
çначення» [28, с. 95] Кîнститóöіéнîгî 
Дîгîвîрó çаïеречóвати ваæкî. Òак самî 
нîрмативними є дîгîвîри ïрî рîçïîділ 
ïîвнîваæень міæ îрганîм місöевîгî 
самîврядóвання é îрганîм викîнавчîї 
влади, та їõ теæ ваæкî віднести дî ін-
шиõ наявниõ ôîрм НÒ.

Ïревенöія є меõаніçмîм, тîбтî ба-
гатîасïектним явиùем. Ïîîдинöі îкре-
мі елементи меõаніçмó абî навряд чи 
матимóть ïревентивниé еôект óçага-
лі, абî öеé еôект матиме неналеæниé 
вияв. Елементами ïревентивнîгî меõа-
ніçмó є: 1) телеîлîгічниé; 2) нîрматив-
ниé; 3) інститóöіéниé; 4) динамічниé; 
5) ідеîлîгічниé.

Телеологічним елементом ïревен-
тивнîгî меõаніçмó є ïревентивна мета 
é îб’єкт ïревенöії. Як öілеïîкладання 
є ïершîю складîвîю кîнститóöіéнîї 
інæенерії [1, с. 69], так і ïревентивна 
мета є ïершîю складîвîю ïревентив-
нîгî меõаніçмó. Об’єкт ïревенöії ви-
çначається ç îглядó на людськиé вимір 
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ïревентивнîгî меõаніçмó. Людськиé 
вимір ïîлягає ó тîмó, ùî, ïî-ïерше, 
НÒ має бóти наöіленîю на çаïîбіган-
ня ïîрóшенням ïрав і свîбîд Людини; 
ïî-дрóге, Людина ïîвинна мати дîстóï 
дî НÒ (тîбтî має бóти çабеçïечене 
ïравî Людини як на ïравîтвîрчó іні-
öіативó, так і на вислîвлення ïрîïî-
çиöіé дî наявниõ ïрîектів нîрм) та дî 
її реçóльтатів (дîстóï дî актів НÒ має 
бóти відкритим для кîæнîгî). Влас-
не, НÒ і сама є, çа влóчним вислîвîм  
М.Ï. Орçіõа, «свідîмî-вîльîвîю діяль-
ністю людеé» [20, с. 95; 21, с. 14], а 
«людськиé чинник» налеæить дî îднî-
гî ç ïравîтвîрчиõ [23, с. 265].

Нормативним елементом ïре-
вентивнîгî меõаніçмó ïрава є ïравî-
ві ïідстави, на якиõ çаснîване викî-
ристання настóïниõ елементів. Саме 
нîрмативниé елемент встанîвлює 
сóб’єктів реаліçаöії данîгî меõаніçмó, 
ïîрядîк ïрîведення відïîвідниõ дина-
мічниõ елементів. Нîрмативниé еле-
мент нîрмîтвîрчîї стадії міститься в 
актаõ, які виçначають:

1) çагальні ïитання нîрмîтвîрчîї 
стадії (Кîнститóöія України; Регла-
мент Верховної Ради України, çа-
твердæениé Закîнîм України від 10 
лютîгî 2010 р. № 1861-VI; Закони 
України «Ïрî çасади регóлятîрнîї 
діяльнîсті», «Ïрî Кабінет Міністрів 
України», «Ïрî öентральні îргани ви-
кîнавчîї влади», «Ïрî місöеве самî-
врядóвання»; Наöіîнальна стратегія 
сïрияння рîçвиткó грîмадянськîгî сó-
сïільства в Україні на 2016–2020 рîки, 
çатвердæена óкаçîм Ïреçидента Украї-
ни від 26 лютîгî 2016 рîкó № 68/2016 
тîùî);

2) ïланóвання нîрмîтвîрчîї діяль-
нîсті (План законодавчого забезпе-
чення реформ в Україні, сõвалениé 
ïîстанîвîю Верõîвнîї Ðади України від 
4 червня 2015 р. № 509-VIII; Програма 
діяльності Кабінету Міністрів Укра-
їни, сõвалена ïîстанîвîю Верõîвнîї 
Ðади України від 19 квітня 2016 р. № 
1099-VIІІ);

3) ïрîведення ïравîвиõ ексïертиç 
(рîçïîрядæення Ïреçидента України 

від 30.05.1997 р. №221/97-рï «Ïрî 
ïîрядîк ïрîведення ексïертиçи і ïід-
гîтîвки на ïідïис Ïреçидентó України 
çакîнів України»; Інстрóкöія ç ïрîве-
дення гендерно-правової ексïертиçи, 
яка çатвердæена накаçîм Міністерства 
юстиöії України від 12 травня 2006 р. 
№ 42/5; Ïîрядîк ïрîведення антико-
рупційної ексïертиçи ïрîектів нîр-
мативнî-ïравîвиõ актів Наöіîнальним 
агентствîм ç ïитань çаïîбігання кîрóï-
öії, çатвердæениé рішенням Наöіîналь-
нîгî агентства ç ïитань çаïîбігання 
кîрóïöії 28 лиïня 2016 р. № 1);

4) ïрîведення ïравîвиõ ексïери-
ментів (Закîни України «Ïрî дерæав-
нî-ïравîвиé ексïеримент рîçвиткó міс-
öевîгî самîврядóвання ó місті Ірïені, 
селиùаõ Бóча, Вîрçель, Гîстîмель, Кî-
öюбинське Київськîї îбласті» (втратив 
чинність ó 2006 рîöі); «Ïрî внесення 
çміни дî рîçділó VI «Ïрикінöеві та ïере-
õідні ïîлîæення» Бюдæетнîгî кîдексó 
України ùîдî ексïериментó в Одеськіé, 
Вîлинськіé, Львівськіé та Чернівеöькіé 
îбластяõ ç ôінансîвîгî çабеçïечення 
рекîнстрóкöії, ïîтîчнîгî ремîнтó автî-
мîбільниõ дîріг çагальнîгî кîристóван-
ня дерæавнîгî çначення»);

5) óчасть грîмадськîсті (ïîстанîва 
Кабінетó Міністрів України від 3 листî-
ïада 2010 р. № 996 «Ïрî çабеçïечення 
óчасті грîмадськîсті ó ôîрмóванні та 
реаліçаöії дерæавнîї ïîлітики»; Ïîря-
дîк сïрияння ïрîведенню грîмадськîї 
ексïертиçи діяльнîсті îрганів викîнав-
чîї влади, çатвердæениé ïîстанîвîю 
Кабінетó Міністрів України від 5 листî-
ïада 2008 р. № 976).

Інституційний елемент нîр-
мîтвîрчîї стадії ïревентивнîгî меõа-
ніçмó станîвлять óчасники, які берóть 
óчасть ó öіé стадії, а динамічний – ті 
сïîсîби, çасîби, ïрîöедóри çаïîбіган-
ня, які çмóшóють діяти ïревентивниé 
меõаніçм.

У çакîнîтвîрчîсті інститóöіéниé 
елемент станîвлять, серед іншиõ, Гî-
лîвне наóкîвî-ексïертне та Гîлîвне 
юридичне óïравління Аïаратó Верõîв-
нîї Ðади України, Міністерствî юсти-
öії України, Венеöіéська кîмісія, Бюрî 



98

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2016/3

демîкратичниõ інститóтів та ïрав лю-
дини é інші міæнарîдні îргани é îр-
ганіçаöії, ïîлітичні ïартії та грîмадські 
îб’єднання, а такîæ, çвичаéнî, Ïреçи-
дент України ïри ïідïисанні çакîнів та 
Верõîвна Ðада України, яка на ïідставі 
ексïертниõ виснîвків і ïîданиõ ріçни-
ми сóб’єктами ïрîïîçиöіé має îбрати 
наéеôективнішиé çакîн ç îглядó на 
ïревентивні мîæливîсті éîгî нîрм. 
Осîбливó рîль серед сóб’єктів має ві-
дігравати Кîнститóöіéниé Сóд України 
та сóди.

Оснîвним динамічним елементîм 
нîрмîтвîрчîї стадії ïревентивнîгî ме-
õаніçмó є проведення експертизи. 
«Ексïертна ôóнкöія юридичнîї наóки 
ïîвинна стîсîвнî ïрактики çаéняти 
ïрîвідне місöе» [23, с. 58, 371]. Як 
слóшнî çаçначає М.В. Аôанасьєва, «çа 
дîïîмîгîю ексïертиçи мîæна виявити 
кîмïлекс ріçнîгî рîдó дестрóкöіé: кîлі-
çії, ïрîгалини, дóблювання, асîöіальні 
ïîлîæення, неïîслідîвні» [1, с. 108] та 
«неïравильні граматичні та синтаксич-
ні ïриïиси» [2, с. 53]. Крім наóкîвîї, 
юридичнîї, антикîрóïöіéнîї, гендер-
нî-ïравîвîї, екîлîгічнîї, ôінансîвîї 
ексïертиç, наóкîвöі такîæ ïрîïîнóють 
«гóманітарнó» [19, с. 139], «кîнôлік-
тîлîгічнó» [8, с. 49 – 52] é інші види 
ексïертиç.

У літератóрі навіть нагîлîшóється, 
ùî є «îбîв’яçкîвîю óчасть ó рîçрîбöі 
бóдь-якîгî çакîнîïрîектó вчениõ-ôа-
õівöів» [3, с. 156], õîча більш îбґрóнтî-
ванîю видається ïîçиöія, відïîвіднî дî 
якîї «беç óчениõ, кваліôікîваниõ ôа-
õівöів немîæливî îбіéтися, îсîбливî 
на îстанньîмó етаïі рîбîти, кîли îста-
тîчнî відïраöьîвóється текст ïрîектó 
маéбóтньîгî çакîнó» [1, с. 97].

Відïîвіднî дî частини ï’ятîї ст. 103 
чиннîгî Ðегламентó Верõîвнîї Ðади 
України виснîвки, ïідгîтîвлені çа ре-
çóльтатами ексïертиçи, наïравляють-
ся гîлîвнîмó кîмітетó для враõóвання 
ïри рîçгляді çакîнîïрîектó та ïри-
éняття рішення стîсîвнî ïîдальшîї 
рîбîти над ним. В óкраїнськиõ реа-
ліяõ öе «враõóвання» частî є дîсить 
ôîрмальним і çалеæить від наявнîсті 

«ïîлітичнîї дîöільнîсті». Ïрактика 
ïрîведення наóкîвиõ ексïертиç частî 
нагадóє «рîçмîвó глóõîгî ç німим». 
Для ïîкраùення враõóвання виснîвків 
ексïертиçи слід зобов’язати суб’єктів 
подання законопроекту відповісти 
на кожне ç вислîвлениõ відïîвіднîю 
ексïертнîю óстанîвîю в ексïертнî-
мó виснîвкó çаóваæень і ïрîïîçиöіé 
ç обґрунтуванням їх врахування, 
часткового врахування або невра-
хування у вигляді порівняльної 
таблиці, яка має бути оприлюдне-
ною ïîряд іç текстîм ïрîектó на îôі-
öіéнîмó веб-саéті ВÐУ.

Аналîгічна ïрîïîçиöія є дîöільнîю 
і стîсîвнî ексïертиçи іншиõ, çîкрема 
ïідçакîнниõ нîрмативниõ актів, мóні-
öиïальнîї та сóдîвîї НÒ, а такîæ НÒ 
Кîнститóöіéнîгî Сóдó України. Стî-
сîвнî îстанньîгî, тî якùî раніше єди-
ниé îрган кîнститóöіéнîї юрисдикöії 
ïеред мîтивóвальнîю частинîю свîїõ 
рішень і виснîвків вкаçóвав ïîçиöії на-
óкîвиõ óстанîв, які надали виснîвки 
ó сïраві (äèâ. Ðішення від 20 береçня 
2002 рîкó № 5-рï/2002 ó сïраві ùîдî 
ïільг, кîмïенсаöіé і гарантіé; Ðішення 
від 19 червня 2001 рîкó № 9-рï/2001 
ó сïраві ùîдî стаæó наóкîвîї рîбîти; 
Ðішення від 8 лиïня 2003 рîкó № 14-
рï/2003 ó сïраві ïрî враõóвання тяæ-
кîсті çлîчинó ïри çастîсóванні çаïî-
біæнîгî çаõîдó), ùî сïрияє гласнîсті 
é îбґрóнтîванîсті сóдîвîї НÒ, а такîæ 
«îсîбливî ваæливî не тільки як ïîкаç-
ник ïрестиæó наóки, але і як індика-
тîр виçначення наïрямів наóкîвî-ïри-
кладниõ дîслідæень» [18, с. 44], тî 
îстаннім часîм ïрîстî навîдить ïере-
лік óстанîв, які надіслали свîї ïîçиöії 
(äèâ. Ðішення від 8 вересня 2016 рîкó  
№ 6-рï/2016 ó сïраві ïрî çавчасне 
сïîвіùення ïрî ïрîведення ïóблічниõ 
бîгîслóæінь, релігіéниõ îбрядів, öере-
мîніé та ïрîöесіé; Ðішення від 8 черв-
ня 2016 рîкó № 4-рï/2016 ó сïраві 
ïрî ùîмісячне дîвічне грîшîве óтри-
мання сóддів ó відставöі).

Крім тîгî, наóкîва ексïертиçа ïîтре-
бóє çначниõ інтелектóальниõ, часîвиõ, 
а інîді é матеріальниõ витрат сóб’єктів 
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її ïрîведення. Череç öе неîбõіднî від-
ïîвідним чинîм îïлачóвати такó діяль-
ність é/абî çаîõîчóвати іншим чинîм 
(çменшóвати вимîги ùîдî кількîсті на-
óкîвиõ ïраöь для аïрîбóвання дисер-
таöії, çдîбóття вченîгî çвання, ïîсади 
тîùî, шляõîм çараõóвання çамість ниõ 
наóкîвиõ виснîвків; надання ïевниõ 
ïільг, дîдаткîвиõ сîöіальниõ виïлат; 
ïередбачити ïершîчергîвість ïереве-
дення на більш îïлачóванó рîбîтó абî 
çаміùення вакантнîї ïîсади îсîбами, 
які активнî і реçóльтативнî вистóïають 
наóкîвими ексïертами çакîнîïрîектів, 
ïрîектів іншîї нîрмîтвîрчîсті). У ïрî-
тилеæнîмó виïадкó наóкîвî-ексïертна 
діяльність ïеретвîрюється на õîбі, яке 
мîæе відбóватися (абî не відбóвати-
ся) «çа çалишкîвим ïринöиïîм», кîли 
сóб’єкт ексïертиçи сïîчаткó ïриділяє 
óвагó îснîвніé îïлачóваніé діяльнîсті.

Крім тîгî, мîæе бóти слóшнîю îï-
лата наóкîвî-дîслідниõ рîбіт юридич-
ниõ дîслідæень ïрîïîрöіéнî їõ внескó 
дî çакîнîтвîрчîгî, сóдîвîгî é іншîгî 
нîрмîтвîрчîгî ïрîöесів. Але стîсîвнî 
öьîгî є мîæливість кîрóïöіéниõ риçи-
ків, тîæ ïрîïîçиöія ïîтребóє ïîдаль-
шîгî îïраöювання.

На ïîчаткó статті вкаçанî, ùî ïід-
çакîнна НÒ «не встигає» çа çакîнîтвî-
рчістю, а îстання – çа кîнститóöіéним 
реôîрмóванням. У çв’яçкó ç öим є дî-
öільнîю ïрîïîçиöія «îднîчаснîї рîçрîб-
ки кîмïлексó дîкóментів від çакîнó дî 
інстрóкöіé міністерств абî іншиõ öен-
тральниõ îрганів викîнавчîї влади» (çвіс-
нî, ùî стîсîвнî актів, які мають сïіль-
ниé ïредмет регóлювання) [3, с. 153]  
ç óтîчненням, ùî такиé «кîмïлекс дîкó-
ментів» має бóти ïідгîтîвлениé дî óõва-
лення çакîнó ó öілîмó (ІІІ читання).

Звертаючись дî мóніöиïальнîї НÒ, 
вартî çаóваæити, ùî вимîг нîрмîïрî-
ектóвальнîї теõніки стîсîвнî ïравîвиõ 
актів місöевîгî самîврядóвання на рів-
ні дерæави не ïередбаченî, îскільки  
ï. 2.1 Ïîрядкó ïîдання нîрматив-
нî-ïравîвиõ актів на дерæавнó реєстра-
öію дî Міністерства юстиöії України та 
ïрîведення їõ дерæавнîї реєстраöії не 
ïîширюється на мóніöиïальні îргани.

Крім тîгî, îдними ç дæерел мó-
ніöиïальнîї НÒ мають бóти місöеві 
реôерендóми, відîмîстеé ïрî ïрîве-
дення якиõ в Україні немає ïрîтя-
гîм îстанніõ чîтирьîõ рîків. Цьîмó 
«сïрияла», дî речі, ïîмилка (абî нав-
мисне óïóùення) ïри ïрîектóванні 
Закîнó України «Ïрî всеóкраїнськиé 
реôерендóм».

НÒ Єврîïеéськîгî Сóдó ç ïрав лю-
дини такîæ не є беçдîганнîю. У сïраві 
«Швидка ïрîти України» (îстатîчне рі-
шення від 30 січня 2015 р.) öеé Сóд, дî-
слідæóючи наöіîнальне çакîнîдавствî, 
ó ïóнкті 17 рішення öитóє îдин іç наó-
кîвî-ïрактичниõ кîментарів дî ст. 173 
Кîдексó України ïрî адміністративні 
ïравîïîрóшення, не враõîвóючи, ùî 
такиõ кîментîваниõ кîдексів в Україні 
чималî, і вîни мîæóть дóæе відріçняти-
ся ó тлóмаченні îкремиõ нîрм.

Ваæливими динамічними елемента-
ми нîрмîтвîрчîї стадії є і ïрîведення 
ïравîвîгî ексïериментó («аïрîбаöія 
çакîнîдавчиõ нîвîвведень на îбмеæе-
ніé теритîрії та îбмеæениé час іç ме-
тîю виçначення їõньîї еôективнîсті» 
[1, с. 115]), грîмадськиõ слóõань, грî-
мадськîгî îбгîвîрення, îïраöювання 
ïрîектó ó кîмітетаõ ïарламентó, ïрî-
ведення трьîõ ïарламентськиõ читань, 
неîбõідність ïîïередньîгî виснîвкó 
Кîнститóöіéнîгî Сóдó України тîùî.

Ідеологічний елемент ïревен-
тивнîгî меõаніçмó ïрава станîвлять 
такі нетрадиöіéні (некласичні) категî-
рії юрисïрóденöії, як öіннîсті ïрава, 
ïравîва ідеîлîгія, ïравîва кóльтóра, 
ïравîсвідîмість, ïравîва îсвіта, ïра-
вîве виõîвання тîùî. Крім ваæливîсті 
ïідвиùення ïравîвîї кóльтóри як на 
çагальнîмó, так і на ïрîôесіéнîмó рів-
ні сóб’єктів НÒ, вартî нагîлîсити на 
неîбõіднîсті ïідгîтîвки в юридичниõ 
вишаõ ôаõівöів çі çнаннями ïравил та 
навичками нîрмîïрîектóвання, наó-
кîвîї та юридичнîї ексïертиçи. Òакиõ 
ôаõівöів ïîтребóють óсі óчасники всіõ 
ôîрм нîрмîтвîрчîсті. За ïриклад мîæ-
на вçяти навчальні кóрси ç людськîгî 
вимірó çакîнîдавчîї діяльнîсті, рîçрî-
блені М.Ï. Орçіõîм [23, с. 31–39].
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Висновки. Нîрмîтвîрчість є скла-
дîвîю ïравîтвîрчîсті та сïрямîвана 
на çаïîбігання кîліçіям і ïрîгалинам 
ïравîвîгî регóлювання, неïîслідîвнî-
сті нîрм, невдаліé термінîлîгії, недî-
триманню ïринöиïó ïравîвîї виçначе-
нîсті é іншиõ складîвиõ верõîвенства 
ïрава. Òелеîлîгічниé елемент нîр-
мîтвîрчîї стадії ïîлягає ó тîмó, ùî, 
ïî-ïерше, вîна має бóти наöіленîю на 
çаïîбігання ïîрóшенням ïрав і свîбîд 
Людини; ïî-дрóге, Людина ïîвинна 
мати дîстóï дî неї та дî її реçóльтатів. 
Нîрмативниé елемент нîрмîтвîрчîї 
стадії міститься в актаõ, які виçна-
чають çагальні ïитання нîрмîтвîрчîї 
стадії, ïланóвання нîрмîтвîрчîї діяль-
нîсті, ïрîведення ïравîвиõ ексïертиç 
é ексïериментів é óчасть грîмадськîс-
ті. Оснîвним динамічним елементîм 
нîрмîтвîрчîї стадії ïревентивнîгî 
меõаніçмó є ïрîведення ексïертиçи. У 
данîмó кîнтексті неîбõіднî:

1) çîбîв’яçати сóб’єктів ïîдання 
ïрîектó нîрмативнîгî актó відïîвісти 
на кîæне ç вислîвлениõ ексïертнîю 
óстанîвîю в ексïертнîмó виснîвкó çа-
óваæень і ïрîïîçиöіé ç îбґрóнтóванням 
їõ враõóвання, часткîвîгî враõóвання 
абî невраõóвання. Дана відïîвідь має 
бóти çагальнîдîстóïнîю на îôіöіéнîмó 
веб-саéті Верõîвнîї Ðади України ïî-
ряд іç текстîм çакîнîïрîектó абî на 
îôіöіéнîмó веб-саéті іншîгî відïîвід-
нîгî îрганó;

2) Кîнститóöіéнîмó Сóдó України – 
ïеред мîтивóвальнîю частинîю свîїõ 
рішень і виснîвків вкаçóвати ïîçиöії 
наóкîвиõ óстанîв, які надали виснîвки 
ó сïраві;

3) çаîõîчóвати сóб’єктів ïрîведення 
ексïертиçи.

Ïерсïективи ïîдальшиõ дîслідæень. 
Ïерсïективними видаються, ïî-ïерше, 
рîçгляд ïревентивнîгî меõаніçмó ïри 
ïóблічнî-дîгîвірніé (çîкрема, і міæна-
рîдніé та інтеграöіéніé), çвичаєвіé, а 
такîæ іншиõ нетиïîвиõ ôîрмаõ нîр-
мîтвîрчîсті; ïî-дрóге, детальні дîслі-
дæення ïревентивнîгî вïливó ôîрм 
ïартиöиïатîрнîї демîкратії (наïриклад, 
краóдсîрсингó, ïравîтвîрчиõ ініöіатив).

Ключові слова: нîрмîтвîрчість, 
ïравîтвîрчість, çакîнîтвîрчість, екс-
ïертиçа, ïревентивниé меõаніçм ïрава, 
людськиé вимір.

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ðîçãëÿäó 
íîðìîòâîð÷îї ñòàä³ї ïðåâåíòèâíî-
ãî ìåхàí³çìó ïðàâà. Зàçíà÷àºòüñÿ, 
щî íîðìîòâîð÷³ñòü º ñêëàäîâîю 
ïðàâîòâîð÷îñò³ òà ñïðÿìîâàíà íà 
çàïîá³ãàííÿ êîë³ç³ÿì ³ ïðîãàëèíàì 
ïðàâîâîãî ðåãóëюâàííÿ. Ïðèñâÿ÷å-
íî îñîáëèâó óâàãó åêñïåðòèç³ ÿê 
îñíîâíîìó äèíàì³÷íîìó åëåìåíòó 
íîðìîòâîð÷îї ñòàä³ї. Зàïðîïîíîâà-
íî çàхîäè äëÿ ïîêðàщåííÿ ä³ºâîñò³ 
åêñïåðòèçè.

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà ðàññìîòðåíèю 
íîðìîòâîð÷åñêîé ñòàäèè ïðåâåíòèâ-
íîãî ìåхàíèçìà ïðàâà. Îòìå÷àåòñÿ, 
÷òî íîðìîòâîð÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ ñî-
ñòàâíîé ïðàâîòâîð÷åñòâà è íàïðàâ-
ëåíî íà ïðåäîòâðàщåíèå êîëëèçèé è 
ïðîáåëîâ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. 
Ïîñâÿщåíî îñîáîå âíèìàíèå эêñïåð-
òèçå êàê îñíîâíîìó äèíàìè÷åñêîìó 
эëåìåíòó íîðìîòâîð÷åñêîé ñòàäèè. 
Ïðåäëîæåíы ìåðы ïî óëó÷шåíèю 
äåéñòâåííîñòè эêñïåðòèçы.

The article is devoted to the rulemak-
ing (norm-making) stage of law preven-
tive mechanism. It is noted that the rule-
making is part of law-making and aims 
to prevent conflicts and gaps in the legal 
regulation. The article draws the special 
attention to the expertise as the main dy-
namic element of the rulemaking stage. 
The measures to improve the efficiency 
of the expertise are proposed.
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