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офіційного опонента, кандидата юридичних наук, доктора 

філософських наук, професора Фатхутдінової Олени Василівни 

на дисертацію Наставного Богдана Едуардовича на тему: 

«Поняття та різновиди помилок у використанні законодавчої 

техніки: теоретико-правове дослідження», представлену на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія

Тема дисертаційного дослідження до якої звертається Наставний 

Богдан Едуардович має високий рівень актуальності та присвячена важливій 

для вітчизняної юридичної науки і практики тематиці, яка торкається 

теоретико-правових аспектів поняття та різновидів помилок у використанні 

законодавчої техніки. Актуальність теми обумовлена:

по-перше, відсутністю єдиних концептуальних наукових підходів

до розуміння помилок у використанні законодавчої техніки, особливо в 

частині їх категоріального визначення, встановлення різновидів, що 

зумовлює наявність прогалин наукового дослідження законодавчої техніки, її 

недоліків в частині законодавчої діяльності та законодавчих актів;

політичних і правових учень
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по-друге, поточним станом розвитку законодавства України, що 

відзначається наявністю широкого кола помилок у використанні 

законодавчої техніки. Наявні статистичні показники удосконалення 

законодавства України в частині усунення помилок у використанні 

законодавчої техніки, засвідчують наявність лише окремої частини помилок 

у використанні законодавчої техніки, які були виявлені та було ініційовано 

законодавчий порядок їх усунення. Однак слід звернути увагу на наявність 

широкого кола невиявлених (латентних) помилок у використанні 

законодавчої техніки, а також тих помилок, які виявлені, однак щодо них не 

ініційовано процес їх усунення. Такий стан дотримання вимог законодавчої 

техніки в Україні зумовлює доцільність наукового переосмислення вказаного 

феномену, особливо крізь призму наявності, виявлення та усунення помилок 

у використанні законодавчої техніки;

по-третє, існуючими недоліками організаційного та правового 

забезпечення використання правил законодавчої техніки в Україні, що 

виявляється в неповноті їх правового закріплення, неузгодженості між 

собою, відсутності єдиного нормативно-правового акту, яким було б 

регламентовано вимоги законодавчої техніки та механізм їх використання; 

неусталеності практики використання законодавчої техніки, усунення 

юридико-технічних недоліків законодавства тощо.

З огляду на зазначене вище, актуальність теми дисертації не викликає 

сумніву та потребує ґрунтовної розробки.

Рецензоване дисертаційне дослідження має важливе значення як з точки 

зору теорії права, так і з точки зору практики функціонування явищ правової 

реальності. Це обумовлено як недостатністю та фрагментарністю сучасних 

наукових юридичних досліджень вимог законодавчої техніки, так і 

відсутністю ефективного механізму усунення помилок при її використанні в 

Україні. В роботі автором грамотно сформульовано об’єкт дослідження, в 

межах якого визначено предмет, що являє собою теоретико-правові аспекти 

поняття та різновидів помилок у використанні законодавчої техніки. Обсяг
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предмету дослідження всебічно охоплено поставленими та виконаними 

автором завданнями.

Аналіз змісту дисертації свідчить про те, що виокремлені автором 

завдання дослідження виконані, а мета: встановлення теоретико-правових 

аспектів поняття та різновидів помилок у використанні законодавчої техніки, 

їх характеристика та обґрунтування рекомендацій щодо їх усунення і 

попередження, досягнена. Окрім того, належне та усестороннє дослідження 

дисертантом теоретико-правових аспектів помилок у використанні 

законодавчої техніки доводить комплексність, цілісність та внутрішню 

узгодженість дисертаційної роботи. Сформульовані автором дисертації 

положення наукової новизни одержаних результатів мають достовірний і 

новаторський характер, є належним чином обґрунтованими. В роботі 

автором вперше встановлено хронологічні межі історії розвитку світоглядних 

і наукових уявлень про помилки у використанні законодавчої техніки; 

обґрунтовано самостійність помилки у використанні законодавчої техніки як 

елементу понятійно-категоріального апарату юридичної науки; виокремлено 

критерії структуризації матеріальних помилок у використанні законодавчої 

техніки. Слід особливо відзначити авторський внесок у розробку зазначеної 

проблематики в частині удосконалення визначення поняття «помилка у 

використанні законодавчої техніки», класифікації вказаних помилок шляхом 

її доповнення комплексом критеріїв, характеристики відмінностей 

матеріальних і процедурних помилок у використанні законодавчої техніки 

тощо.

В роботі дістали подальшого розвитку положення про зміст 

доктринальних підходів до визначення поняття «помилка у використанні 

законодавчої техніки»; характеристика причин виникнення зазначених 

помилок; шляхи усунення помилок у використанні законодавчої техніки в 

сучасній Україні.

У Вступі дисертації відображено актуальність теми дослідження, об’єкт, 

предмет, мету й основні завдання дослідження, методологію і науково-
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теоретичну основу роботи, а також наукову новизну і практичне значення 

одержаних результатів, стан апробації результатів дослідження, публікації 

автора та ін.

Перший розділ дисертації було присвячено дослідженню історико- 

методологічних та категоріальних аспектів наукового пізнання, що 

дозволило розкрити закономірності зародження та розвитку світоглядного і 

наукового пізнання помилок у використанні законодавчої техніки, 

охарактеризувати сучасний стан їх наукового пізнання, визначити 

перспективи наукового пізнання предмету рецензованої дисертаційної 

роботи, а також встановити методологічну основу наукового дослідження. 

Окрім того, беручи за основу узагальнені автором доктринальні підходи до 

розуміння поняття «помилка у використанні законодавчої техніки», 

виокремлено і охарактеризовано її ознаки та удосконалено визначення 

зазначеного поняття.

У другому розділі дисертації автором здійснено аналіз класифікаційних 

аспектів помилок у використанні законодавчої техніки, в результаті чого 

було удосконалено критерії їх класифікації, на підставі вивчення вітчизняної 

практики законодавчої діяльності та положень законодавчих актів України 

охарактеризовано їх різновиди, деталізовано особливості матеріальних та 

процедурних помилок у використанні законодавчої техніки.

Зміст третього розділу роботи розкриває теоретико-прикладні аспекти 

помилок у використанні законодавчої техніки, що надало змогу виокремити 

та узагальнити причини їх виникнення, визначити шляхи усунення помилок у 

використанні законодавчої техніки в сучасній Україні, провести їх 

узагальнення та обґрунтувати заходи попередження.

Характерною особливістю роботи є логічна завершеність її етапів за 

кожним розділом, оскільки в кожному з них досліджено теорію, чинне 

законодавство і сформульовані висновки та пропозиції, які містять наукову 

новизну та мають реальні перспективи, щодо запровадження у практику. 

Разом із тим, локальні висновки попереднього розділу складають певне
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підґрунтя для наступного розділу. У такий спосіб, дисертант не тільки 

забезпечив рух дослідження за принципами проведення наукового 

дослідження, від загального до конкретного, і навпаки, до узагальнення в 

цілому. Автор неухильно просувався до досягнення загальної мети 

дисертації. Отже, достовірність одержаним результатам надало широке 

застосування системного та комплексного методологічних підходів.

Слід окремо позитивно відзначити і обґрунтовані автором пропозиції 

щодо удосконалення правового забезпечення законодавчої техніки та 

механізму її використання шляхом внесення змін і доповнень до Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року 

№ 1861-VI. Змістом цих пропозицій є доповнення законотворчого процесу в 

Україні обов’язковою умовою проведення експертизи на дотримання вимог 

законодавчої техніки на стадії підготовки до першого читання 

зареєстрованого і включеного до порядку денного Верховної Ради України 

законопроекту. Заслуговує на позитивну оцінку також спроба автора 

удосконалити понятійно-категоріальний апарат юридичної науки в частині 

уточнення визначення поняття «помилка у використанні законодавчої 

техніки».

Практичне значення результатів роботи виявляється у тому, що в 

дисертації сформульовані і обґрунтовані висновки, які дозволяють 

розширити уявлення про законодавчу техніку та помилки у її використанні, 

удосконалити механізм їх усунення та недопущення в подальшому. Основні 

висновки та положення дисертації можуть бути використані у: науково- 

дослідній роботі; законодавчій діяльності; навчальному процесі тощо.

Слушними є висновки дисертанта про особливості матеріальних та 

процедурних помилок у використанні законодавчої техніки, їх відмінності, а 

також взаємозалежність.

Структурно завершує роботу список використаних джерел, що 

складається з 519 найменувань, які представлені працями вітчизняних і 

зарубіжних вчених, міжнародними правовими актами, актами чинного

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


законодавства України, а також додатками, які відображають публікації 

автора та рівень апробації положень дисертації. Позитивним є використання 

в процесі дослідження широкого кола вітчизняних і зарубіжних наукових 

джерел; вдалим є широке використання енциклопедичних та монографічних 

наукових джерел. Результати дисертаційного дослідження можуть бути 

використані для проведення подальших наукових досліджень питань 

помилок у використанні законодавчої техніки, шляхів їх усунення та 

недопущення в подальшому. Окрім того, результати дисертаційного 

дослідження можуть знайти втілення у викладацькій діяльності в рамках 

навчання студентів вищих навчальних закладів за відповідним спецкурсом.

Положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертації, 

достатньою мірою аргументовані, науково обґрунтовані, а також апробовані 

на багатьох наукових конференціях та семінарах, мають достовірний 

характер. Слід позитивно відзначити і список публікацій автора, що 

складається з 12 наукових праць, які відображають результати дисертаційної 

роботи.

В цілому позитивно оцінюючи дисертацію Наставного Б. Е., слід 

зазначити і певні зауваження до зазначеної наукової роботи:

1. У змісті підрозділу 1.2. автором досліджено доктринальні підходи 

до розуміння помилок у використанні законодавчої техніки, які в 

подальшому узагальнені в межах відповідних підходів до розуміння 

(формальний, діяльнісний, причинно-наслідковий). Слід підтримати 

дисертанта в цій роботі, однак звернути увагу на те, що вказане узагальнення 

значно виграло б, якби автором було здійснено критичний аналіз 

доктринальних підходів до розуміння помилок у використанні законодавчої 

техніки крізь призму положень сучасних типів праворозуміння. Це дозволило 

б встановити наукознавчий потенціал положень юснатуралізму, історичної, 

психологічної шкіл права; юридико-позитивістського та соціологічного типів 

праворозуміння для пізнання помилок у використанні законодавчої техніки, 

можливо вироблення в подальшому інтегративного методологічного підходу
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для пізнання предмету дисертації. В цьому плані є певне недопрацювання 

автором, що призвело до невизначеності методологічної частини 

дослідження, а в подальшому це в певній мірі зумовило неузгодженість в 

питанні розуміння помилок у використанні законодавчої техніки як 

самостійної категорії юридичної науки.

2. У змісті підрозділу 3.1 дисертантом на підставі критичного аналізу 

сучасної законодавчої діяльності в Україні та законодавчих актів 

виокремлено причини виникнення помилок у використанні законодавчої 

техніки, які узагальнені в межах: 1) формально-юридичних причин, що є 

сукупністю недоліків правового забезпечення юридико-технічної якості 

законодавчої діяльності та законодавчих актів; 2) організаційно-технічних 

причин, що становлять комплекс недоліків організації здійснення 

законодавчої діяльності та техніки формулювання законодавчих актів. 

Логічним продовженням у підрозділі 3.2 стало визначення шляхів усунення 

помилок у використанні законодавчої техніки в сучасній Україні, які 

узагальнено в межах ідеолого-концептуального та формально-юридичного 

напрямів. В цілому зміст виокремлених автором причин виникнення помилок 

у використанні законодавчої техніки та шляхів їх усунення не викликають 

зауважень, однак, співвідношення між виокремленими причинами та 

напрямами і шляхам їх усунення має недостатньо логічний характер, 

оскільки причинам їх виникнення мають відповідати відповідні напрями і 

шляхи їх усунення. Зокрема, визнаючи наявність організаційно-технічних 

причин виникнення помилок у використанні юридичної техніки, варто було б 

виокремити відповідний напрям їх усунення та надати йому характеристику.

3. У змісті підрозділу 3.2. автором цілком обґрунтовано зроблено 

висновок про самостійне місце «помилки у використанні законодавчої 

техніки» в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки. 

Цілком погоджуємось, що вказане поняття характеризує самостійне правове 

явище, тому підтримуємо і уточнене дисертантом його визначення, яке автор 

засновує на виокремлених ознаках вказаного поняття. Водночас, таке
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формулювання варто було б проводити, попередньо відмежувавши його від 

суміжних понять (наприклад, недоліки законодавчої техніки, правові дефекти 

тощо). Окрім того, в роботі у змісті підрозділів 2.2. та 2.3. автором цілком 

обґрунтовано проводиться аналіз матеріальних та процедурних помилок у 

використанні законодавчої техніки, вони ж включені до складу ключових 

слів в анотації до роботи. Тому варто було б запропонувати та обґрунтувати 

відповідні визначення вказаних понять.

4. Робота має поодинокі технічні недоліки, що стосуються оформлення 

окремих пунктів списку використаних джерел, положення загальних 

висновків дисертаційної роботи варто було б розмістити за критерієм 

«значення», окремі висновки по роботі дублюють висновки до розділів 

дисертації тощо. Доцільним також було б розмістити законотворчі 

пропозиції автора в додатках до дисертації, можливо підготувати відповідний 

законопроект та супровідну документацію відповідно до положень чинного 

Регламенту Верховної Ради України.

Зауваження, які були висловлені, не знижують загальної позитивної 

оцінки роботи, а мають дискусійний характер та можуть бути використані в 

якості окремих рекомендацій для подальшої наукової роботи дисертанта. 

Тим більше, що автор зробив спробу комплексно дослідити заявлену 

проблему, а тому охопив значний масив емпіричного наукового та правового 

матеріалу. Основні положення й висновки дисертації були достатньою мірою 

повно висвітлені в опублікованих працях дисертанта. Зміст автореферату 

дисертації є ідентичним основним положенням дисертації та достатньою 

мірою відбиває їх зміст.

Викладене вище дає можливість зробити висновок про те, що 

дисертація Наставного Б.Е. є кваліфікаційною працею, в якій вміщуються 

нові важливі положення, обґрунтування, оцінки та висновки з проблем теорії 

права, і розроблений на їх основі авторський вклад у юридичну науку, 

особливо в теорію права.
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Дисертація Наставного Б.Е. на тему «Поняття та різновиди помилок у 

використанні законодавчої техніки: теоретико-правове дослідження»

відповідає спеціальності 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень та вимогам Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, 

затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року № 567, а її автор, Наставний Богдан Едуардович, заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія політичних 

і правових учень.

Кандидат юридичних наук, 

доктор філософських наук,професор, 

декан юридичного факультету

Київського університету туризму, економіки і права,

Заслужений юрист У
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В І Д Г У К
офіційного опонента доктора юридичних наук, професора, 
академіка НАПрН України Скрипнюка Олександра Васильовича 
на дисертацію Наставного Богдана Едуардовича на тему «Поняття 
та різновиди помилок у використанні законодавчої техніки: 
теоретико-правове дослідження», поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 -  
теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень

Якість та ефективність здійснення правового регулювання насамперед 

обумовлені досконалістю системи законодавства, що відповідає вимогам 

законодавчої техніки, не містить помилок у її використанні. Тому наукові 

дослідження питань формування законодавства, забезпечення юридико- 

технічної якості законодавчих актів, вироблення заходів усунення помилок у 

використанні законодавчої техніки, протидії їх допущенню мають високий 

рівень актуальності з огляду на нагальність існуючої потреби вдосконалення 

законодавчої бази України. В науковому та практичному аспектах найбільш 

витребуваними є ті наукові дослідження питань використання законодавчої 

техніки, які стосуються причин допущення помилок при її використанні, 

факторів, що впливають на їх появу, що дозволяє на загальнонауковому та 

конкретно науковому рівнях з’ясувати їх поняття, характер, зміст, різновиди та 

практику усунення. Тому наукові дослідження питань помилок у використанні 

законодавчої техніки крізь призму теоретико-правового пізнання їх поняття та 

різновидів мають високий ступінь актуальності, є витребуваними, оскільки 

дозволяють сформувати теоретико-методологічний потенціал для подальшого 

вивчення питань використання законодавчої техніки на рівні галузевих 

юридичних наук щодо особливостей формулювання відповідних галузевих 

законодавчих актів, становлять основу для вироблення практичних 

рекомендацій щодо усунення існуючих помилок у використанні законодавчої 

техніки в України, профілактиці їх допущення в подальшій законотворчій

роботі.

В ІД Д ІЛ  ГШ 'ОМ ОДІГГВЙ .я  М О ХІВ * 
К И ЇВ С Ь К О Г О  •Ю ц ІО Н Я Л Ь М )Г ( . ;й | 4 0 | і г :і » .е і у

імені і9раса Шевченка______
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Актуальність теми дисертаційної роботи Наставного Б.Е. зумовлюється 

також сучасними трансформаційними процесами, які відбуваються в сфері 

законодавчої діяльності, суттєвим збільшенням обсягу роботи по підготовці, 

розгляду та ухваленню законів, інтенсифікацією законодавчої діяльності 

Верховної Ради України. Це потребує наукового переосмислення причин та 

факторів, що зумовлюють допущення помилок у використанні законодавчої 

техніки, з метою активізації подальшої роботи, яка стосуватиметься усунення 

юридико-технічних помилок у використанні законодавчої техніки, створення 

такої системи засобів, яка спроможна буде протидіяти допущенню таких 

помилок на етапі законопроектної роботи. Окрім того, існуючі недоліки 

чинного законодавства України, непослідовність та неузгодженість поточної 

законотворчої діяльності свідчить також і про те, що роль та функціональний 

потенціал засобів, способів законодавчої техніки суттєво нівелюються, хоча 

саме законодавча техніка є важливим фактором забезпечення збалансованості, 

повноти та якості подальшого правового забезпечення, створення узгодженої та 

непротирічної системи законодавства, посилення його системності в цілому. 

Отже, варто погодитись із думкою дисертанта про те, що актуальність обраної 

проблеми обумовлюється також наявними недоліками правового та 

організаційного забезпечення використання законодавчої техніки в Україні, що
і

виявляється в неповноті правового закріплення їх вимог, неузгодженості між 

собою, відсутності єдиного нормативно-правового акта, в положеннях якого 

було б комплексно регламентовано вимоги законодавчої техніки та механізм їх 

використання, неусталеності практики використання законодавчої техніки та 

усунення юридико-технічних недоліків законодавства тощо. Це вимагає вироблення 

науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення правового та 

організаційного забезпечення належного використання законодавчої техніки в 

Україні, подолання наявного в юридичній літературі виключно інструментального її 

розуміння, як засобу формалізації норм права (стор. 13-14).
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Актуальність теми дисертації Наставного Б.Е. підтверджується також і 

станом наукової розробки теоретико-правових аспектів помилок у використанні 

законодавчої техніки, в тому числі і питань їх категоріальної характеристики та 

видового прояву. Сьогодні в теорії права теоретико-правові аспекти поняття та 

різновидів помилок у використанні законодавчої техніки не отримали належної 

наукової розробки, окремі питання їх прояву, причин виникнення та шляхів 

усунення розкриті епізодично, переважно в межах галузевих юридичних наук, 

водночас як теоретико-правова проблематика зазначені аспекти в теорії права 

майже не досліджувались.

Вказаним і обумовлюється своєчасність та актуальність тематики 

дисертаційної роботи Б. Е. Наставного, в якій дисертант намагався:

1) провести аналіз та розкрити особливості історіографії наукового 

пізнання помилок у використанні законодавчої техніки, встановити 

методологічну основу наукового дослідження їх теоретико-правових аспектів;

2) узагальнити і охарактеризувати ознаки помилок у використанні 

законодавчої техніки, на підставі чого удосконалити визначення поняття 

«помилка у використанні законодавчої техніки»; виокремити та обґрунтувати 

критерії їх класифікації, на підставі яких встановити їх різновиди та надати їх 

характеристику;

3) з’ясувати причини виникнення помилок у використанні законодавчої 

техніки та обґрунтувати напрями їх усунення і попередження в сучасній 

Україні.

Виконання зазначених завдань дисертаційного дослідження свідчить про 

досягнення автором мети дослідження, а саме: встановлення теоретико- 

правових аспектів поняття та різновидів помилок у використанні законодавчої 

техніки, їх характеристика та обґрунтування рекомендацій щодо їх усунення і 

попередження.

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, які структуровано на сім
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підрозділів, висновків, списку використаних джерел (519 найменувань) та 

додатків.

Виходячи зі змісту дисертації, можна зазначити, що дисертантом 

опрацьовано широке коло джерел із зазначеного питання як українських, так і 

іноземних правознавців; проаналізовано норми чинного законодавства України, 

законопроектна документація; використано матеріал енциклопедичних та 

навчальних видань; опрацьовано широкий спектр матеріалів, які розміщені на 

ресурсах офіційних електронних видань. Все це дає можливість зробити 

висновок, що з теоретичної та практичної точок зору тема дисертаційного 

дослідження розроблена ґрунтовно. Безперечно цьому сприяла фундаментальна 

методологічна основа дисертаційного дослідження, оскільки автор

продемонстрував вміння професійно використовувати в дослідженні 

функціональні можливості світоглядних, загальнонаукових і спеціально- 

наукових методів, що можуть бути застосовані до вивчення теоретико-правових 

аспектів поняття та різновидів помилок у використанні законодавчої техніки. 

Слід позитивно відзначити спробу автора окремо ґрунтовно розкрити 

функціональний потенціал зазначених методів для дослідження теоретико- 

правових аспектів поняття і різновидів помилок у використанні законодавчої 

техніки, що було здійснено в підрозділі 1.1.

Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень, теоретичних 

узагальнень, висновків та пропозицій) випливає з актуальності теми 

дослідження. В цілому ж наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, 

що вона належить до одних із перших сучасних теоретично та практично 

витребуваних наукових робіт, у змісті якої досліджено теоретико-правові 

аспекти помилок у використанні законодавчої техніки як явища правової 

реальності.

Положення наукової новизни одержаних результатів автором справедливо 

структуровано на ті, що отримані вперше, ті, що удосконалено, і ті, що дістали
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подальшого розвиту. Найбільш важливе значення з теоретичної та практичної 

точок зору мають положення наукової новизни, що стосуються:

1) хронологічних меж історії розвитку світоглядних і наукових уявлень 

про помилки у використанні законодавчої техніки та висновку про те, що до 

кін. XVIII ст. уявлення мали світоглядний характер, оскільки окремі аспекти 

зазначеної проблематики розкриваються в межах дослідження суміжних 

правових явищ і категорій (законодавча техніка, законодавча діяльність, 

правова поведінка тощо), а з поч. XIX ст. проблематика помилок у 

використанні законодавчої техніки отримує не лише продовження та посилення 

свого світоглядного осмислення, а й виокремлюється як самостійний об’єкт 

наукового дослідження;

2) обґрунтування самостійності помилки у використанні законодавчої 

техніки як елементу понятійно-категоріального апарату юридичної науки та 

удосконалення визначення поняття «помилка у використанні законодавчої 

техніки»;

3) удосконалення класифікації помилок у використанні законодавчої 

техніки шляхом її доповнення такими критеріями, як залежність від: виду 

законодавчого акта; суб’єктів; елементів законодавчої техніки; характеру 

прояву (матеріальні, процедурні);

4) характеристики відмінностей матеріальних і процедурних помилок у 

використанні законодавчої техніки;

5) узагальнення доктринальних підходів до визначення поняття 

«помилка у використанні законодавчої техніки» в межах формального, 

діяльнісного та причинно-наслідкового підходів;

6) характеристики причин виникнення помилок у використанні 

законодавчої техніки та визначення шляхів усунення помилок у використанні 

законодавчої техніки в сучасній Україні.

Зміст положень, що віднесені автором до положень наукової новизни 

одержаних результатів, свідчить про авторський підхід до вивчення
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проблематики теоретико-правових аспектів поняття та різновидів помилок у 

використанні законодавчої техніки.

Окремо слід зупинитись і на змісті дисертаційної роботи, в якій автор 

послідовно і обґрунтовано розкрив теоретико-правові аспекти поняття та 

різновидів помилок у використанні законодавчої техніки. Автором грамотно 

викладено зміст анотацій, у вступі дисертаційного дослідження 

обґрунтовується актуальність теми, визначаються об’єкт, предмет, мета і 

основні завдання дослідження, характеризується методологічна і науково- 

теоретична основа роботи, наукова новизна одержаних результатів, теоретичне 

і практичне значення результатів дослідження, виокремлюються положення 

щодо їх апробації тощо.

У першому розділі роботи автором ґрунтовно проаналізовано та з’ясовано 

історіографію пізнання помилок у використанні законодавчої техніки, 

визначено положення, які характеризують стан їх наукового дослідження. 

Важливе значення мають ідеї автора про сучасний стан пізнання помилок у 

використанні законодавчої техніки, який узагальнено в межах двох рівнів: 

світоглядний та науковий, особливості яких детально охарактеризовано у змісті 

роботи (стор. 50-54). На підставі характеристики стану наукового дослідження

помилок у використанні законодавчої техніки визначено складові
■»

методологічної основи теоретико-правового дослідження помилок у 

використанні законодавчої техніки, що дозволило автору розкрити їх 

функціональні можливості (стор. 57-62). Встановлення особливостей 

доктринального розуміння помилок у використанні законодавчої техніки 

сприяло автору в узагальненні відповідних підходів до визначення поняття 

«помилка у використанні законодавчої техніки» в межах формального 

діяльнісного та причинно-наслідкового підходів, що закладено в основу 

подальшого їх дослідження (стор. 85-93) як самостійної правової категорії. 

Підрозділ 1.2 присвячено аналізу теоретико-правових аспектів поняття та 

різновидів помилок у використанні законодавчої техніки. Автором
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проаналізовано етимологічне розуміння слів зі словосполучення «помилка у 

використанні законодавчої техніки. Традиційно, досліджуючи понятійні 

особливості, автор вказує на те, що помилка у використанні законодавчої 

техніки як самостійна юридична категорія наділена самостійними ознаками, в 

подальшому автор удосконалює їх формулювання та характеристику, що 

дозволяє уточнити визначення поняття «помилка у використанні законодавчої 

техніки» (стор. 96).

Важливим з точки зору теорії права та юридичної практики є 

удосконалена автором класифікація помилок у використанні законодавчої 

техніки в залежності від системи критеріїв, що здійснено у Розділі 2. Слід 

відзначити, що в юридичній літературі були зроблені поодинокі спроби 

провести класифікацію помилок у використанні законодавчої техніки, які 

отримали відповідний аналіз в дисертації. Тому автором обґрунтовано 

доцільність уточнення характеристики різновидів зазначених помилок та 

доповнено критерії їх класифікації такими як: залежність від галузі 

законодавства (помилки в конституційному, кримінальному, цивільному, 

адміністративному законодавстві тощо); вид законодавчого акта

(конституційні, ратифікаційні (денонсаційні), кодифікаційні помилки, помилки 

у використанні законодавчої техніки актів поточної, надзвичайної
•і

законотворчості); ступінь істинності (спірні та безспірні); сфери поширення 

(політичні, економічні, соціальні тощо); межі поширення (загальні, спеціальні, 

галузеві); характеру відкритості (явні, латентні); суб’єкти (помилки, допущені 

суб’єктами законопроектування або суб’єктами законодавчої діяльності); 

елементи законодавчої техніки (помилки у використанні правил, способів, 

прийомів, засобів законодавчої техніки); характер прояву (матеріальні, 

процедурні), відповідно надана детальна їх характеристика, доповнена 

відповідними прикладами із законодавства України (стор. 123-132).

Автором цілком справедливо відзначено, що ключовими різновидами 

помилок у використанні юридичної техніки є матеріальні та процедурні
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помили. Можливість та наукова доцільність поділу помилок у використанні 

законодавчої техніки на вказані різновиди обумовлені характером їх прояву, що 

визначається походженням вказаних помилок, їх виразом у самих законодавчих 

актах та процесі їх підготовки і прийняття, значенням для подальшої дії 

положень законодавчих актів та удосконалення законодавчої діяльності, 

практичною спроможністю їх усунення та недопущення виникнення в 

майбутньому (с. 133). Відповідно до цього автором було встановлено 

особливості матеріальних та особливості процедурних помилок. Важливим 

внеском автора у досліджувану проблематику стали ідеї про відмінності між 

вказаними різновидами помилок у використанні законодавчої техніки, які, на 

переконання дисертанта, виявляються у: 1) формах прояву, де матеріальні 

помилки існують у вигляді законодавчого акта, а процедурні -  процедури 

законодавчої діяльності або її змісту; 2) складових елементах, оскільки до 

матеріальних помилок належать логічні, мовні та формальні, а до процедурних 

-  помилки, що стосуються порушення процедур підготовки проектів 

законодавчих актів, їх розгляду, прийняття та набрання чинності 

законодавчими актами; 3) характері існування, оскільки матеріальні помилки 

мають переважно сталий характер, а процедурні -  динамічний;

4) функціональному призначенні, де матеріальні помилки дають змогу 

охарактеризувати стан відповідності законодавчого акта вимогам законодавчої 

техніки, а процедурні помилки -  стан відповідності законодавчого процесу та 

законодавчої діяльності правилам, прийомам, способам і засобам законодавчої 

техніки.

У Розділі 3 дисертант здійснює аналіз теоретичних та практичних аспектів 

причин виникнення помилок у використанні законодавчої техніки. На підставі 

аналізу конкретних прикладів помилок у чинному законодавстві України та 

процедурах законодавчої діяльності в Україні, автором цілком обґрунтовано 

зроблено висновок про те, що наукове дослідження причин виникнення 

помилок у використанні законодавчої техніки матиме принципове значення для
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подальшого вивчення питань їх усунення та попередження (стор. 182). В 

подальшому дисертант розкриває, що саме слід вважати помилкою у 

використанні законодавчої техніки, які вони мають форми прояву та які ризики 

спричиняють через їх допущення. Практично корисним є проведення 

дисертантом узагальнення помилок у використанні законодавчої в межах: 1) 

формально-юридичних причин, що є сукупністю недоліків правового 

забезпечення юридико-технічної якості законодавчої діяльності та 

законодавчих актів; 2) організаційно-технічних причин, що становлять 

комплекс недоліків організації здійснення законодавчої діяльності та техніки 

формулювання законодавчих актів (стор. 188-196).

Логічним продовженням аналізу причин виникнення помилок у 

використанні законодавчої техніки стало дослідження практики їх усунення в 

Україні та аналіз наукових пропозицій вчених щодо удосконалення механізму 

їх усунення. Як результат, важливого практичного значення мають 

обґрунтовані автором шляхи усунення помилок у використанні законодавчої 

техніки в сучасній Україні, які узагальнено в межах ідеолого-концептуального 

та формально-юридичного напрямів (стор. 201-204).

У висновках автором за результатами проведеного дослідження викладено 

найбільш важливі науково-теоретичні положення, які дійсно відображають 

зміст дисертаційного дослідження, результати використання різних 

методологічних прийомів дослідження, авторські ідеї, які засновані на 

дослідженому емпіричному матеріалі.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки 

можна використати у: науково-дослідній роботі -  для подальшого розвитку 

теоретико-правових знань юридичної науки, які стосуються розширення 

уявлень про законодавчу техніку; законодавчій діяльності -  з метою 

вдосконалення шляхів усунення та попередження виникнення помилок у
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використанні законодавчої техніки; діяльності суб’єктів права законодавчої 

ініціативи -  для поліпшення юридико-технічної якості законопроектів, що 

вносяться на розгляд до Верховної Ради України тощо.

Відзначаючи високий рівень здійсненого дослідження, логіку аналізу, 

системність викладу матеріалу в процесі ознайомлення з дисертацією виникли 

зауваження та запитання до дисертанта, які за своїм змістом ставлять за мету 

прояснити окремі моменти. Як кожне кваліфікаційне дослідження робота 

Наставного Б.Е. містить дискусійні положення, зокрема:

1. У підрозділі 1.1. дисертації автором здійснюється аналіз досить 

широкого кола поглядів вчених, мислителів минулого, що стосуються ґенези 

уявлень про законодавчу техніку, помилки, які виникають при її використанні, 

що охоплює значний проміжок часу -  від Античності до сучасності. Провести 

їх ґрунтовний аналіз досить складно через кількість поглядів, їх 

різновекторність та складність самого феномену законодавчої техніки, її 

виокремлення як об’єкту наукового пізнання лише у кін. XVIII -  поч. XIX ст. 

Враховуючи кількість поглядів вчених і мислителів милого доцільно було б 

обмежити дослідження лише сучасними науковим розробками проблем 

законодавчої техніки, більше акцентувати увагу на ідеях американських та
і

європейських вчених новітнього періоду, які досліджують питання 

функціонального призначення законодавчої техніки. Це дозволило б в 

подальшому виокремити та охарактеризувати традиційні уявлення про 

законодавчу техніку, які сформовані в юридичній науці країн континентальної 

Європи, та у поглядах вчених, які розкривають особливості юридичної техніки 

в країнах англо-саксонської правової системи. Це дало б можливість дисертанту 

конкретизувати характер дослідження з питань історіографії дослідження та 

посилило б аргументацію автором тих положень, які характеризують сучасний 

стан наукової розробки законодавчої техніки.
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2. В роботі автором зроблена досить вдала спроба удосконалити 

понятійно-категоріальний апарат юридичної науки, зокрема запропоновано 

удосконалити визначення поняття «помилка у використанні законодавчої 

техніки». Визначаючи вказане поняття (стор. 96) як «особливий різновид 

правових дефектів, змістом якого є умисне або з необережності порушення 

(недотримання) уповноваженими суб’єктами процедури законодавчої 

діяльності та/або юридико-технічних вимог до форми, змісту, структури та 

реквізитів законодавчого акту, яка має процесуальний характер виникнення, 

виявлення, усунення та попередження, призводить або підвищує ризик 

настання негативного юридично значимого результату, що стосується 

реалізації прав та свобод, законних інтересів суб’єктів права, виникнення 

правових перешкод функціонування і розвитку суспільства чи окремих його 

сфер, автором допускається певна дискусійність в його змісті. Зокрема, 

зазначається, що «змістом помилки може бути порушення (недотримання) 

процедури законодавчої діяльності....» та одночасно вказується на 

«процесуальний характер виникнення, виявлення, усунення та попередження 

помилок у  використанні законодавчої техніки» Слід звернути увагу, що 

поняття «юридичний процес» та «юридична процедура» не є тотожними в 

юридичній науці, тому така невідповідність потребує уточнення зі сторони
•і

дисертанта. Характеристика ознак помилки у використанні законодавчої 

техніки так само не надає однозначної відповіді на це запитання.

3. У змісті дисертації автором досить часто піднімається питання статусу 

суб’єкту законодавчої влади (с. 54-55), недосконалості його правового 

забезпечення (с. 152-153), обґрунтовується ідея про доцільність посилити 

правове забезпечення вимог до суб’єкта законодавчої діяльності та суб’єкта 

права законодавчої ініціативи щодо дотримання вимог законодавчої техніки 

(с. 163). Однак в самій роботі автор остаточно не встановлює роль суб’єкта 

законодавчої влади у забезпеченні дотримання вимог законодавчої техніки, 

особливо це є актуальним з огляду на те, що законопроектну роботу в Україні
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здійснюють різні суб’єкти, а розглядає і ухвалює законодавчі акти лише 

Верховна Рада України. Тому потребує уточнення і пояснення, хто з суб’єктів 

є відповідальним за допущення помилок у використанні законодавчої техніки.

4. Виходячи із досягнутих дисертантом результатів в плані дослідження 

проблеми, варто було б більше уваги приділити питанням уніфікації вимог 

законодавчої техніки як основи уніфікації її використання, підвищення рівня 

безпомилковості такого використання, можливо посилити порівняльно- 

правові аспекти дослідженнями питань помилок у використанні законодавчої 

техніки, засобів попередження їх допущення та усунення в Україні та інших 

країн, особливо країн-членів Європейського Союзу тощо. Принаймні в 

подальших дослідженнях автору слід було б звернути увагу на зазначені 

аспекти.

Наведені зауваження в основному носять дискусійний характер і мають 

на меті звернути увагу дисертанта на напрямки подальшої його роботи над 

проблемами, порушеними у дисертаційному дослідженні. Вони не ставлять 

під сумнів значущість, вагомість отриманих результатів, її теоретичний та 

практичний потенціал.

За темою дисертації та відповідно до її змісту автором опубліковано 

дванадцять наукових праць, серед яких сім -  у фахових виданнях з юридичних 

наук, зокрема одна стаття -  в фаховому виданні іноземної держави, а також 

п’ять тез доповідей, опублікованих за результатами проведення міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференцій. Ці публікації за змістом відповідають 

темі дисертаційного дослідження. Опубліковані праці автора присвячені 

різним аспектам досліджуваної проблеми і не дублюють одна одну. 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук повністю відображає зміст дисертації і висвітлює її основні положення. 

Дисертація має високий теоретичний рівень і практичне значення, а її зміст 

може бути покладено в основу майбутньої монографічної роботи.
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Вважаємо, що дисертаційне дослідження на тему: «Поняття та різновиди 

помилок у використанні законодавчої техніки: теоретико-правове дослідження» 

відповідає спеціальності 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія 

політичних та правових учень, а також вимогам, що висуваються до 

кандидатських дисертацій, визначених п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 року № 567, а його автор -  Наставний Богдан Олександрович, 

заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за вказаною спеціальністю.

Заступник директора з наукової роботи

Інституту держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України,

академік НАПрН України,

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України
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