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Конституція України має вищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-

правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. 

Нормативно-правовий акт - це письмовий документ компетентного органу 

держави, в якому закріплюються встановлені та забезпечувані державою формально 

обов'язкові правила фізичної поведінки суб'єктів суспільного життя. 

Нормативно-правові акти поділяються на закони та підзаконні акти. 

Закон - це нормативно-правовий акт, який регулює найважливіші питання 

суспільного життя, установлює права і обов'язки громадян, має вищу юридичну силу і 

приймається з дотриманням особливої законодавчої процедури. 

 Підзаконні нормативно-правові акти - це результат нормотворчої 

діяльності компетентних органів держави (їх посадових осіб) та уповноважених на те 

державою громадських об’єднань.  

 

Види правових актів за суб'єктами нормотворчості в Україні: 

1) Верховна Рада України - закони і постанови; 

2) Президент України - укази (нормативні та ненормативні) і розпорядження;  

3) Кабінет Міністрів України - постанови і розпорядження; 

4) керівники міністерств і відомств - накази, інструкції, розпорядження, положення, 

вказівки міністра; 

5) голови місцевих державних адміністрацій - розпорядження; керівники структурних 

підрозділів - накази; 

 

Порядок набрання чинності: 

 
Види документів 

 

 

Порядок набрання 

чинності 

 

Підстава 

Закони та інші нормативно-

правові акти, що визначають 

права та обов’язки громадян 

Мають бути доведені до відома 

населення у порядку, 

встановленому законом 

Ст. 57 Конституції України 

Закони України Через десять днів з дня 

офіційного оприлюднення, якщо 
інше не передбачено самими 

законами, але не раніше дня 
опублікування в офіційних 

видання 

Ст. 94 Конституції України. 

Ст. 4 Указу Президента України 
«Про порядок офіційного 

оприлюднення нормативно-
правових актів та набрання ними 

чинності» від 10.06.97 р.  

№ 503/97 

Нормативно-правові акти 
Верховної Ради України 

Через десять днів з дня 
офіційного оприлюднення, якщо 

інше не передбачено самими 

актами, але не раніше дня 
опублікування в офіційних 

виданнях 

Ст. 4 Указу Президента України 
«Про порядок офіційного 

оприлюднення нормативно-

правових актів та набрання ними 
чинності» від 10.06.97 р. 

 № 503/97 

Нормативно-правові акти 

Президента України 

Постанови, прийняті 
Верховною Радою, які містять 

положення нормативного 

характеру 

З дня їх офіційного 
оприлюднення, якщо ними не 

передбачено інше 

Ст. 138 Регламенту Верховної 
Ради України від 10.02.2010 р.  

№ 1861-VI 

Постанови Верховної Ради, що 
приймаються з конкретних 

питань із метою здійснення її 

установчої, організаційної, 
контрольної та інших функцій 

З дня їх прийняття, якщо інше не 
передбачено самою постановою 

Ст. 138 Регламенту Верховної 
Ради України від 10.02.2010 р.  

№ 1861-VI 



Постанови Кабінету Міністрів 

України 

З дня їх офіційного 

опублікування, якщо інше не 

передбачено самими 
постановами, але не раніше дня 

їх опублікування 

Ст. 52 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» від 

27.02.2014 р. № 794-VI 
 

Постанови Кабінету Міністрів 
України або їх окремі 

положення, що містять 

інформацію з обмеженим 
доступом 

Не підлягають опублікуванню і 
набирають чинності з моменту їх 

доведення в установленому 

порядку до виконавців, якщо 
цими постановами не 

встановлено пізніший термін 

набрання ними чинності 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

З моменту їх прийняття, якщо 

цими розпорядженнями не 

встановлено пізніший термін 
набрання ними чинності 

Ст. 52 Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» від 

27.02.2014 р. № 794-VI 

Постанови, розпорядження та 

інші нормативно-правові акти 

Кабінету Міністрів України, 
які не визначають права та 

обов’язки громадян 

З дня їх прийняття, якщо більш 

пізній термін не передбачений 

самими актами 

Ст. 5 Указу Президента України 

«Про порядок офіційного 

оприлюднення нормативно-
правових актів та набрання ними 

чинності» від 10.06.97 р.  

№ 503/97 Нормативно-правові акти 
Кабінету Міністрів України, 

які визначають права та 

обов’язки громадян 

Не раніше дня їх опублікування 
в офіційних друкованих 

виданнях 

Акти Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету 

Міністрів України, які не 

мають загального значення чи 
нормативного характеру   

З моменту одержання їх 
державними органами або 

органами місцевого 

самоврядування, якщо органом, 
що їх видав, не встановлено 

інший термін набрання ними 

чинності 

Ст. 7 Указу Президента України 
«Про порядок офіційного 

оприлюднення нормативно-

правових актів та набрання ними 
чинності» від 10.06.97 р.  

№ 503/97 

Нормативно-правові акти 

міністерств, інших органів 

виконавчої влади, органів 
господарського управління та 

контролю, які зачіпають права, 

свободи і законні інтереси 
громадян, або такі, що мають 

міжвідомчий характер 

Через десять днів після їх 

державної реєстрації, 

здійснюваної Міністерством 
юстиції України або обласними і 

прирівняними до них 

управліннями юстиції, якщо в 
них не встановлений більш 

пізній термін набрання чинності 

Ст. 3 Указу Президента України 

«Про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів 
міністерств та інших органів 

виконавчої влади» від 03.10.92 р. 

№ 493/92 

Нормативно-правові акти, 
занесені до Державного 

реєстру 

З дня їх офіційного 
опублікування, якщо інше не 

встановлено самими актами, але 

не раніше дня їх офіційного 
опублікування 

П. 5.4 Порядку подання 
нормативно-правових актів на 

державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України та 
проведення їх державної 

реєстрації, затвердженого 

наказом Міністерства юстиції 
України від 12.04.2005 р. № 34/5 

Накази міністерства, які є 

нормативно-правовими актами 

і пройшли державну 
реєстрацію 

З дня офіційного опублікування, 

якщо інше не передбачено 

самими актами, але не раніше 
дня офіційного опублікування 

П. 7 ст. 15 Закону України «Про 

центральні органи виконавчої 

влади» від 17.03.2011 р. № 3166-
VI 

 

Статтею 57 Конституції України передбачено, що нормативно-правові акти, 

які визначають права та обов’язки громадян, набирають чинності не раніше дня 

доведення до відома населення. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З цим буклетом можна ознайомитись за посиланням: 

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=20238&tp=1 

 

Буклет підготовлено 

Головним територіальним управлінням юстиції  

у Чернігівській області станом на 10.08.2017 року, 

у відповідності до законодавства України 


