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відповідні відносини за сферою виникнення як-то торгівля, сфера 

надання послуг, фінанси, банківська діяльність тощо. Безумовно, при 

розробці нового кодифікованого акту щодо адміністративних 

правопорушень необхідне врахування місця господарських відносин 

серед об’єктів адміністративно-правової охорони. 
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ПЕРЕДСИСТЕМАТИЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ЩОДО ЗАКОНОДАВСТВА МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

 

На Міністерство юстиції України як на провідний орган публічного 

адміністрування у сфері юстиції, покладається чимало повноважень, у 

тому числі повноваження з класифікації та обліку законодавства України 

(слід зазначити, що ця діяльність передує систематизації національного 

законодавства, а отже є передсистематизаційною).  

Наразі Міністерство юстиції України здійснює 

передсистематизаційну діяльність відповідно до Положення про порядок 

здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та 

установах юстиції України (далі – Положення 2004 р.). Воно набуло 

чинності відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 

15 квітня 2004 р. № 31/5. 
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У цьому підзаконному акті дещо більше уваги приділяється 

класифікації як діяльності, що передує обліку законодавства, але все ж 

таки недостатньо. Також, про неї згадується вельми опосередковано, 

тому інколи не зовсім зрозуміло, як саме класифікація співвідноситься з 

обліком.  

Наприклад, у Частині 2 «Документальний фонд» розміщено кілька 

релевантних норм.  

У п. 2.2.1 передбачається, що Міністерство юстиції України веде 

систематичну картотеку актів законодавства України відповідно до 

Класифікатора. Ця норма закріплює повноваження Міністерства і з неї 

не дуже зрозуміла послідовність дій з обліку та внесення актів 

законодавства до Класифікатора галузей законодавства України.  

У п. 2.3 «Облік актів законодавства» зазначається, що цей облік 

здійснюється, у т.ч., шляхом ведення систематичної картотеки актів 

законодавства відповідно до Класифікатора.  

Підпункт 2.3.3. «Ведення систематичної картотеки», у свою чергу, у 

ч. 1 встановлює:  

– «відповідно до Класифікатора на кожний акт законодавства 

України створюється картка обліку (додаток 3);  

– у картці обліку зазначаються код акта (розділу, статті, частини, 

пункту), вид акта, видавник, дата, номер, назва, джерело опублікування;  

– у разі присвоєння акту законодавства України декількох кодів, 

кількість карток обліку повинна відповідати кількості присвоєних кодів 

(кожна облікова картка містить один код)» [1]. 

Наступні частини цього підпункту передбачає, що «акти 

законодавства класифікуються відповідно до Класифікатора, який 

вміщує перелік розділів і підрозділів. Розділи і підрозділи Класифікатора 

мають цифрові позначення – коди. Коди у відповідності до 

Класифікатора проставляються на полях тексту акта законодавства. Код 

за Класифікатором присвоюється акту в цілому, а також його розділам, 

статтям, частинам, пунктам. Коди проставляються проти окремих частин 

акта законодавства (статей, частин, пунктів)» [1]. 

Класифікатор галузей законодавства України було затверджено 

Наказом Міністерства юстиції України від 2 червня 2004 р. № 43/5. 

Класифікатор розроблявся «з метою забезпечення виконання завдань з 

організації та ведення еталонної бази даних правової інформації, 

необхідної для формування правової політики, підвищення ефективності 

правового регулювання, реалізації програм законопроектних робіт, 

забезпечення правової реформи в Україні, вдосконалення обліку актів 



м. Київ, 29-30 червня 2017 р. │ 77 

 

законодавства, а також забезпечення автоматизованого обміну правовою 

інформацією» [2]. Слід зазначити, що сам Класифікатор не оновлювався 

з дати свого затвердження, хоча з 2004 р. відбулось багато змін у 

чинному законодавстві України. Це свідчить про те, що наразі 

класифікація актів законодавства України, яку здійснюють органи 

Міністерства юстиції, навряд чи відповідає своїй основній меті – сприяти 

не тільки обліку, але й систематизації законодавства України, формами 

якої є інкорпорація, консолідація та кодифікація. 

Виходячи зі змісту цих двох документів резюмуємо, що 

класифікація актів законодавства України передує обліку законодавства. 

Адже спочатку треба визначитись з кодами акту відповідно до 

Класифікатору галузей законодавства України, а вже після цього – 

заповнювати картку обліку. У зв’язку з цим більш вірним було б вести 

мову про те, що акт законодавства передається до Міністерства юстиції 

для обліку, який є можливим тільки після завершення процесу 

віднесення його до тієї чи іншої групи у Класифікаторі галузей 

законодавства України. На користь цього висновку свідчить і форма 

Картки обліку акта законодавства України – перша графа Картки має 

містити код акту (згідно Класифікатора галузей законодавства України). 
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