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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. У сучасній юридичній науці та практиці
немає більш значущого та, водночас, недостатньо реалізованого на практиці
завдання, ніж підвищення якості законів. Необхідність створення якісних
законів вимагає глибокого і неупередженого осмислення багатьох існуючих
проблем у правотворчості з виокремленням особливого техніко-юридичного
аспекту. Особливої значущості тема дослідження набуває у контексті
оновлення вітчизняного законодавства, узагальнення досвіду нормативного
регулювання, створення науково обґрунтованих рекомендацій щодо
вдосконалення механізму дії та забезпечення реалізації законів, впровадження
різноманітних суспільних реформ.

Достеменно відомо, що значна кількість формально діючих законів не
здатні вплинути на суспільно-правові відносини через об’єктивну
неможливість їх виконання. Пов’язано це, у першу чергу, з тим, що
законодавець не враховує всієї сукупності проблем техніко-юридичного
змісту, які впливають на створення якісних законодавчих текстів. Звернення
до теоретичного аналізу зазначеної проблеми надає можливість виявити
неякісні закони та сприяє підвищенню якості діючих, що спрямовані на
регулювання суспільних відносин у сучасній Україні.

Важливим є аналіз якості закону на фоні широкого кола соціальних,
економічних, політичних, ідеологічних, культурно-духовних проблем
сучасного життя України, оскільки означена проблема пов’язана із соціально-
економічними умовами, суспільними потребами, досконалістю юридичної
техніки, рівнем правосвідомості законодавців, якістю підготовки юридичних
кадрів та правовою культурою сучасного суспільства.

Водночас вивчення існуючих публікацій представників теоретичної
науки, а також узагальнення результатів досліджень практиків засвідчують
необхідність комплексного вивчення проблеми якості закону у теоретико-
методологічному та техніко-юридичному аспектах.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження здійснено в межах тем науково-дослідної роботи
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка : «Механізм адаптації законодавства у сфері прав громадян України
до законодавства Європейського Союзу» (№ 06БФ042-01, номер державної
реєстрації 0101U003579); «Доктрина права в правовій системі України:
теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01, номер державної
реєстрації 0111U008337) та відповідно до затвердженої і в подальшому
уточненої Вченою радою юридичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка теми дисертації (протокол від 22 грудня
2014 р. № 4 та протокол від 27 березня 2017 р. № 6).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування на
підставі комплексного аналізу теоретико-правових та техніко-юридичних
аспектів якості закону; з’ясування ролі юридичної техніки та правової
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доктрини у становленні концепції якості закону, визначення основних форм її
прояву якості закону та шляхів удосконалення в Україні.

Досягнення зазначеної мети передбачає необхідність вирішення таких
завдань:

– розкрити генезу становлення наукових поглядів щодо якості закону;
– з’ясувати функціональні можливості методології наукового пізнання

якості закону;
– обґрунтувати авторську дефініцію поняття «якість закону» на основі

узагальнення існуючих доктринальних підходів теоретичного рівня на
досліджуване поняття;

– з’ясувати природу, структуру та функціональне призначення
законодавчої техніки як інструменту формування якісних законів;

– удосконалити уявлення про вплив законодавчої техніки на якість
закону;

– запропонувати розуміння якості закону у техніко-юридичному
аспекті;

– встановити критерії виміру якості закону у техніко-юридичному
аспекті;

– виокремити помилки у застосуванні мовних правил формування
законодавчих текстів та запропонувати шляхи їх усунення.

Об’єктом дослідження є якість як юридична категорія та важлива
властивість закону.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та техніко-
юридичні аспекти якості закону.

Методи дослідження. З метою отримання достовірних результатів в
процесі дослідження було використано систему методів філософського,
загальнонаукового та спеціально-наукового рівнів. Основу дослідження
складають філософські методи: діалектико-матеріалістичний метод
застосовано для дослідження загального розуміння якості закону, процесу
виникнення і розвитку цієї категорії та її взаємодії з іншими правовими
явищами (п. 1.2); метод діалектичної логіки сприяв характеристиці змісту
категорії «якість закону» як універсальної категорії права, виокремленню
системи взаємозв’язку якісних норм закону та надання йому якісності (п.п. 1.2,
2.1); аксіологічний метод – для врахування впливу багатоманітності
внутрішнього змісту закону на предмет якісності, що втілюється у його
нормах, функціях та символах (п.п. 3.2, 3.3).

Серед загальнонаукових методів пізнання якості закону у
дисертаційному досліджені використано наступні: історичний метод – для
дослідження генези уявлень філософів-правників про поняття якість закону
(п. 1.1); метод формалізації – для визначення логічної структури якісних
приписів, що надають змогу перевести символічну мову логіки у текст закону
(п.п. 3.1, 3.2); метод системного аналізу – для з’ясування якості закону як
об’єкту, що може бути представлений у термінах і поняттях теорії систем (п.
3.2); термінологічний метод – для визначення термінів «якість» та «закон»,
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уточнення змісту та обсягу означених понять, встановлення взаємозв’язку і
субординації цих понять, їх місця у понятійному апараті теорії та філософії
права (п.п. 1.1, 2.1); герменевтичний метод – для дослідження сенсу якості
закону як окремих позитивно-правових настанов як у кожній правовій нормі
закону, так і тексті закону у цілому (п. 2.1).

Із спеціально-наукових методів застосовано: формально-юридичний
метод – для обґрунтування визначення поняття «якість закону» (п. 2.1); метод
моделювання – для створення теоретичної моделі (проекту якісного закону)
(п. 2.2); порівняльно-правовий метод – для з’ясування рис подібності та
відмінності якісного закону від інших нормативно-правових актів (п.п. 1.3,
2.1); метод моніторингу – для виявлення можливостей, забезпечення умов і
стратегій прийняття якісно нових законів (п. 3.3); метод прогнозування – для
визначення основних тенденцій та перспектив прийняття якісних законів в
Україні (п. 3.3).

Теоретико-методологічну базу дослідження складають праці науковців,
які вивчали проблему якості закону як самостійну. Серед них: С.А. Бєлоусов,
З.А. Бектепова, А.А. Брижинський, С.А. Воробйoва, А.С. Гатилова,
А.В. Зінов’єв, В.Н. Зенков, А.А. Зелепукін, В.В. Ігнатенко, О.А. Іванюк,
В.Ю. Картухін, В.В. Красінський, А.І. Козулін, В.М. Косович А.А. Лук’янов,
Н.В. Минюк, Р.К. Наді, А.І. Петров, Т.К. Примак, Е.М. Соловйова,
Р.Ш. Сатівалдієв, О.В. Сирих, С.С. Тихонова, Д.С. Третьякова, Т.В. Худойкіна,
В.І. Червонюк;

техніко-юридичним аспектам якості закону присвятили свої праці
Л.Ф. Апт, Ю.Г. Арзамасова, В.К. Бабаєва В.М. Баранов, О.В. Богачова,
М.Л. Давидова, Ж.О. Дзейко, Т.О. Дідич, Н.А. Власенко, Т.В. Кашаніна,
В.Н. Карташов, В.В. Лемак, Б.В. Малишев, А.С. Піголкін, В.М. Сирих,
В.А. Толстик, Д.В. Чухвічев;

різні аспекти проблеми якості закону знаходилися у центрі уваги таких
вчених, як С.С. Алексєєв, В.К. Бабаєв, В.М. Баранов, С.В. Бошно,
А.М. Васильєв, Н.В. Вітрук, В.В. Дудченко, Д.А. Керимов, А.М. Колодій,
В.В. Костицький, В.В. Лемак, Л.А. Луць, М.Н. Марченко, Н.І. Матузов,
А.В. Малько, О.М. Оніщенко, І.І. Онищук, Н.М. Пархоменко, О.В. Петришин,
С.В. Поленіна, В.Н. Протасов, П.М. Рабінович, Б.П. Спасов, Р.Ш. Сатівалдієв,
Т.І. Тарахонич, Ю.А. Тихомиров, І.Д. Шутак.

Емпіричну базу дослідження складають літературні джерела,
нормативно-правові акти України, рішення Верховного Суду, рішення
Конституційного Суду України.

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що
дисертація є одним із перших у сучасній вітчизняній загальнотеоретичній
юридичній науці комплексним науковим дослідженням якості закону на
теоретико-методологічному та техніко-юридичному рівнях.

Наукова новизна одержаних результатів виявляється у положеннях,
висновках і рекомендаціях, які відображають особистий внесок дисертанта в
розроблювану проблему, а саме:
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уперше:
– здійснено періодизацію розвитку уявлень про якість закону в історії

світової та вітчизняної правової думки шляхом виокремлення трьох напрямів:
філософського, у межах якого означена проблема досліджується через
категорію якість у філософському її значенні, що має тривалу історію
формування та вміщає шість історико-філософських етапів: Античного періоду,
Середньовіччя, періоду Просвітництва, матеріалістичного підходу ХІХ століття,
філософії ХХ століття, сучасного періоду; соціологічного напряму аналізу якості
закону, що досліджує означену проблему через розуміння співвідношення
якості закону і його здатності відповідати економічним і соціальним реаліям,
суспільним потребам, здатності забезпечувати регулювання суспільних
відносин відповідно до мети, поставленої законодавцем на момент його
прийняття; юридичного напряму, який визначає якість закону через його
властивості як джерела права, особливості як форми права та через
співвідношення норм права і статті закону;

– обґрунтовано авторське визначення поняття «якість закону» як
сукупності соціальних та юридичних властивостей, необхідно притаманних
закону, що характеризують його у якості регулятора суспільних відносин;
визначають рівень адекватності закону суспільним інтересам та є
передумовою його легітимності;

– запропоновано авторське розуміння якості закону у техніко-
юридичному аспекті як внутрішньо притаманної формі і змісту закону
сукупності соціальних і юридичних властивостей, що відображають рівень
дотримання правил правотворчої, зокрема, законотворчої техніки за
змістовним і зовнішнім оформленням закону, є складним та важливим
аспектом, який забезпечує відповідність якісних норм закону нормам
юридичної (законодавчої) техніки;

удосконалено:
– загальні положення про напрямки впливу законодавчої техніки на

якість закону, що відображаються у систематичному впливові на законодавчу
діяльність, сприянні правильному розумінню змісту закону, міжнародному
обміні інформацією, забезпеченні наукової основи правотворчості та
правозастосування;

– теоретичні положення про помилки у застосуванні мовних правил
формування законодавчих текстів як результат складного логічного та
лінгвістичного процесу, де правила логіки у текстах закону складають основу
законодавчого тексту та є каркасом, на якому законодавчий текст будується за
мовними правилами;

– уявлення про прийоми законодавчої техніки як засоби та способи
забезпечення якості закону. Засоби є передбаченими законом явищами, за
допомогою яких досягаються цілі правового регулювання, необхідні соціальні
та правові результати. Способи – конкретні шляхи досягнення поставлених
цілей та результатів за допомогою конкретних засобів за наявності
відповідних умов;
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дістали подальшого розвитку:
– уявлення про вплив на якість закону таких складових законодавчої

техніки як мовна, логічна та процесуальна;
– визначення поняття «законодавча техніка» як системи правил,

прийомів та засобів, що використовуються для пізнавально-логічного та
нормативно-структурного формування матеріалу і підготовки якісного тексту
закону;

– критерії якості закону у техніко-юридичному аспекті, що
відображають відповідність закону стандартам та правилам законодавчої
техніки, серед яких запропоновано: а) юридико-лінгвістичний критерій, що
забезпечує мовну, стилістичну якість закону при дотриманні мовних та
стилістичних правил юридичної техніки; б) юридико-логічний критерій як
результат дотримання логічних правил формування тексту закону; в) критерій
якості внутрішньої будови, що полягає у дотриманні норм та правил структури
закону; г) критерій дотримання правил зовнішнього оформлення закону;

– характеристика правових шляхів усунення помилок у застосуванні
мовних правил формування законодавчих текстів, серед яких: а) здійснення
розподілу всього кола помилок у застосуванні мовних правил формування
законодавчих текстів на загальні, термінологічні, синтаксичні та стилістичні;
б) ефективне застосування засобів та правил законодавчої техніки як системи
засобів і правил створення законів і здійснення їх систематизації відповідно до
певних правил (юридичні конструкції, мовні засоби, цифрові вирази, правила
викладення норм права у статтях законів, правила побудови структури закону,
правила логіки тощо); в) нормативне закріплення вимог законодавчого стилю
у формі ієрархії поділу на загальні (стиль закону, зв’язаність та послідовність
законодавчих текстів, точність і ясність, простота викладу законодавчого
тексту, лаконічність і компактність законодавчого тексту) і спеціально-
юридичні (характер припису, мoвна стандартизованість, вимога
компoзиційності законодавчого тексту).

Практичне значення одержаних результатів. Висновки і рекомендації,
обґрунтовані автором за результатами дослідження, можуть бути використані:
у науково-дослідній роботі – для подальшої теоретичної розробки проблем,
пов’язаних із значенням, критеріями та аспектами якості закону; дослідження
якості закону через виявлення помилок та визначення шляхів їх подолання; у
правотворчій діяльності – для уточнення змісту, деталізації якісних законів та
вдосконалення сучасного етапу правотворчої роботи; навчальному процесі –
при підготовці навчально-методичних матеріалів, розділів підручників та
навчальних посібників, проведення занять з навчальних дисциплін «Актуальні
проблеми теорії держави і права», «Теорія держави та права», «Юридична
техніка».

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення, висновки та
результати дисертаційного дослідження обговорювались на науково-практичних
конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Компаративістські
читання» (м. Львів, 20–21 травня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній
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конференції «Сьомі юридичні читання» (м. Київ, 19–20 травня 2011 р.),
VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання
реформування правової системи України» (м. Луцьк, 17–19 червня 2011 р.),
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Основоположні принципи
права як його ціннісні виміри» (м. Київ, 18 жовтня 2013 р.), Міжнародній
науково-практичній конференції «Правова політика в Україні: питання теорії та
практики» (м. Київ, 24 жовтня 2014 р.), ХІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Актуальні питання реформування правової системи України»
(м. Луцьк, 26–27 червня 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції
«Теоретико-методологические и конституционные основы устойчивого развития
национальной правовой системы в условиях глобальных и региональных
процессов в контексте защиты прав человека и построения правового
государства» (м. Мінськ, 19–20 жовтня 2015 р.), V Міжнародній науково-
практичній конференції «Юридична наука і практика: виклики часу» (м. Київ,
12 березня 2015 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Національна
ідея та правосвідомість в умовах трансформації сучасного українського
суспільства» (м. Ірпінь, 18 листопада 2016 р.), Міжнародній науково-практичній
конференції «Дух і мова закону» (м. Київ, 25 квітня 2016 р.), ХІІІ Міжнародній
науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування правової
системи України» (м. Луцьк, 24–25 червня 2016 р.), ІІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Юридична техніка і технологія: теорія та практика
застосування» (м. Львів, 24–25 листопада 2016 р.), ІІІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Держава і право та правотворчі традиції українського
народу» (до 150-річчя М.С. Грушевського)» (м. Ірпінь, 23 листопада 2016 р.),
ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми законодавчого
регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів»
(м. Київ, 2–3 листопада 2017 р.), ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи»
(м. Київ, 30 листопада 2017 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження
О.Б. Костенка)» (м. Київ, 27 квітня 2018 р.), Міжнародній науково-практичній
конференції «Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні»
(м. Харків, 20–21 липня 2018 р.).

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 24 наукових
публікаціях, серед яких 8 статей у наукових фахових виданнях з юридичних
наук (у тому числі 1 – у науковому виданні, що входить до міжнародної
науковометричної бази Index Copernicus International), 16 тез у збірниках
матеріалів наукових конференцій.

Структура та обсяг дисертації визначена предметом, метою та
завданнями дослідження. Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів,
що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 230 сторінок, із них основного
тексту – 190 сторінок. Список використаних джерел налічує 243 найменування
і розміщений на 21 сторінці.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено зв’язок з
науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету та завдання
дослідження, виокремлено предмет та методи дослідження, обґрунтовано
теоретико-методологічну та емпіричну бази дослідження, вказано на наукову
новизну отриманих результатів, обґрунтовано практичне значення результатів
дослідження, наведено відомості про апробацію результатів дисертації та
публікації автора.

У Розділі 1 «Генеза та теоретико-методологічні аспекти якості
закону» складається з трьох підрозділів, у яких розкрито проблему
становлення поглядів на якість закону як самостійну категорію теорії права,
з’ясовано доктринальні підходи до поняття, значення, аспектів розуміння
якості закону та обґрунтовано методологічну основу дослідження.

У підрозділі 1.1 «Становлення наукових поглядів на якість закону у
вітчизняній та зарубіжній юридичній науці» здійснено аналіз історії
формування уявлень про якість закону у вітчизняній та зарубіжній політико-
правовій думці, завдяки чому виокремлено три підходи до розвитку наукових
знань та поглядів на означену правову проблему: філософський, соціологічний
та юридичний.

Філософський підхід пов’язаний з науковими здобутками вчених-
філософів, які досліджували означену проблему через категорію якість як
філософську категорію, що, в свою чергу, розподілена на шість етапів:
античний період, у межах якого якість розуміється як складне світоглядне
поняття, що є видовою відмінністю сутності; період Середньовіччя, у межах
якого якість розуміється як вічна і незмінна форма – все те, що перетворює
невизначену матерію у конкретні об’єкти; період Просвітництва, впродовж
якого якість обґрунтовувалась як проблема диференціації первинних –
об’єктивних, вторинних – суб’єктивних якостей, як логічна категорія, що
поділяється на види та категорія, що містить діалектичну тотожність та
відмінність; матеріалістичний підхід ХІХ століття характеризується
обґрунтуванням категорії якість як цілісної характеристики функціональної
єдності істотних властивостей, внутрішньої і зовнішньої визначеності,
відносної стійкості об’єкта, його відмінності від інших об’єктів або схожості з
ними; філософія ХХ століття обґрунтовує якість як цілісну характеристику
єдності істотних властивостей об’єкта, його внутрішню і зовнішню
визначеність і стійкість; знання про об’єкт, що можливо опанувати тільки
якщо останній являє собою щось якісно визначене; сучасний період, що
перетворив категорію якість з філософського поняття у самостійну
міждисциплінарну категорію, за допомогою якої можливо ідентифікувати і
класифікувати річ, здатну до трансформації і перетворення у нову якість.

Соціологічний підхід до характеристики якості закону вирізняється
обґрунтуванням якості закону через розуміння співвідношенні якості закону і
його здатності відповідати економічним і соціальним реаліям, суспільним
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потребам, здатності забезпечувати регулювання суспільних відносин
відповідно до мети, поставленої законодавцем на момент його прийняття.

Юридичний підхід характеризує якість закону як форми права; його
властивість як юридичного документу; структурну, логічну та лінгвістичну
характеристики.

У підрозділі 1.2 «Поняття, значення та аспекти прояву якості закону:
аналіз доктринальних підходів» на основі аналізу існуючих наукових підходів
до визначення якості закону запропоновано власне бачення цієї категорії.
Виокремлено чотири групи властивостей якості закону, що мають власно –
юридичне, мовне, логічне та соціологічне походження.

Особлива увага приділена аналізу теоретико-юридичних критеріїв якості
закону, які націлені на забезпечення його здатності виступати ефективним
джерелом права та досягати поставлених законодавцем цілей. Серед них
виокремлено нормативність, загальнообов’язковість нормативно-правового
регулювання.

В якості операційних характеристик техніко-юридичних критеріїв якості
закону виокремлено точність, чіткість, однозначність термінів, тотожність
вживання термінів та дефініцій.

У підрозділі 1.3 «Методологія дослідження якості закону як
самостійної категорії» обґрунтована методологічна основа аналізу якості
закону.

Теоретико-світоглядним та методологічним базисом дослідження якості
закону у дисертаційній роботі визначено філософські методи наукового
пізнання, серед яких виокремлено: діалектико-матеріалістичний підхід як
загальний метод філософської діалектики; метод діалектичної логіки, що надає
можливість дослідити зміст категорії якість закону як універсальної категорії
права, виокремити систему взаємозв’язку якісних норм закону; аксіологічний
(ціннісний) метод, що дає можливість з’ясувати якість закону як регулятора
процесів, здатних задовольнити потреби окремої особистості і певного
суспільства.

Обґрунтовано загальнонаукові методи пізнання якості закону, що
супроводжують весь процес аналізу предмета дослідження. Серед них
виокремлено історичний метод, метод формалізації, статистичний метод,
метод системного аналізу, термінологічний метод, герменевтичний метод.
Доведено, що загально-наукові методи дослідження категорії якість закону:
конкретизують філософські методи дослідження означеної проблеми;
забезпечують об’єктивне дослідження категорії якість закону;
характеризують ступінь відповідності дослідження якості закону
об’єктивним умовам суспільно-правових відносин, що регулюються;
визначають загальний рівень розвитку дослідження якості закону як
самостійної категорії юридичної науки.

Визначені спеціально-наукові методи дослідження якості закону
забезпечують застосування пізнавальних засобів, необхідних для вивчення
окремих аспектів означеної юридичної проблеми. Серед спеціально-наукових
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методів дослідження категорії якість закону застосовано формально-
юридичний, метод моніторингу, метод моделювання та метод прогнозування.

Розділ 2 «Законодавча техніка як інструмент утворення якісних
законів» складається з двох підрозділів, які стосуються встановлення
природи, сутності та функцій законодавчої техніки як виду юридичної техніки,
що безпосередньо впливає на якість закону.

Підрозділі 2.1 «Законодавча техніка: сучасні наукові підходи до
розуміння» присвячена аналізу сучасних підходів до розуміння законодавчої
техніки. На основі їх узагальнення обґрунтовано розуміння законодавчої
техніки як системи правил, прийомів, способів, що використовуються для
пізнавально-логічного та нормативно-структурного формування правового
матеріалу та підготовки якісного тексту закону. Виокремлено шість
взаємопов’язаних елементів законодавчої техніки – пізнавальний,
нормативний, логічний, мовний, документально-технічний та процедурний, які
в сукупності забезпечують характеристику законодавчої техніки.

Особливої уваги приділено аналізу загальних та спеціально-юридичних
вимог законодавчого стилю. Розглянуто співвідношення законодавчої техніки
з такими суміжними категоріями як законодавчий процес, юридична техніка,
спеціальна техніка, нормотворча техніка.

Підрозділ 2.2 «Вплив законодавчої техніки на якість закону» присвячено
дослідженню впливу законодавчої техніки на якість закону. В якості
складових законодавчої техніки розглянуто мовний, що має вияв у простоті,
стислості, ясності і точності законоположень; логічний, що забезпечує
визначеність, послідовність та несуперечливість закону та процедурний,
порушення якого не лише ускладнюють його прийняття, а і може слугувати
підставою визначення закону неконституційним. На прикладі норм
різноманітних галузевих нормативно-правових актів визначено помилки,
спричинені порушенням правил законодавчої техніки та запропоновано шляхи
їх усунення.

В якості мовних засобів досліджено законодавчу стилістику та
лінгвістику, особливості побудови словосполучень, речень у тексті закону.
Серед логічних підсистем досліджено закон протиріччя, виключеного
третього, тотожності. Особлива увага приділена впливу процедурних правил
на якість закону через аналіз нормопроектної діяльності та прийняття закону.

Розділ 3 «Техніко-юридичний аспект якості закону: теоретико-
правова характеристика» складається з трьох підрозділів, у яких
обґрунтовано поняття якості закону у техніко-юридичному аспекті, розкрито
критерії його якості у техніко-юридичному аспекті та виокремлені помилки у
застосуванні мовних правил формування законодавчих текстів.

У підрозділі 3.1 «Поняття якості закону у техніко-юридичному
аспекті» обґрунтовується авторське визначення якості закону у техніко-
юридичному аспекті як внутрішньо притаманної формі і змісту закону
сукупності соціальних і юридичних властивостей, що відображають ступінь
дотримання правил правотворчої, зокрема, законотворчої техніки за
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змістовним і зовнішнім оформленням закону та є складним і важливим
аспектом, який забезпечує відповідність якісних норм закону правилам
юридичної (законодавчої) техніки.

Визначаючи техніко-юридичний аспект якості закону як сукупність
принципів, прийомів, процедур формування закону та як властивість правової
легальності закону, що безпосередньо впливає на його якість, обґрунтовано
причини зниження якості закону, серед яких: 1) плюралізм наукових підходів
до розуміння техніко-юридичних вимог формування законів; 2) відсутність
чіткої нормативної регламентації нормотворчої техніки; 3) відсутність
універсалізації знань щодо застосування правил нормопроектування та пошуку
засобів їх юридичного регулювання.

У підрозділі 3.2 «Критерії якості закону у техніко-юридичному аспекті»
обґрунтовано визначення критеріїв якості закону як внутрішньої сукупності
властивостей закону, що забезпечують регулювання суспільних відносин.
Запропоновано поділ критеріїв розподілу якості закону на дві великі групи: а)
абсолютні критерії якості закону (найвища юридична сила, незаперечність і
інші ознаки закону); б) відносні критерії якості закону (пряма дія закону, що у
деяких випадках є відносним показником, оскільки містить відсилочну норму).

Обґрунтовано тезу про те, що критерії якості закону у техніко-
юридичному аспекті забезпечують відповідність закону стандартам та
правилам законодавчої техніки. Запропоновано наступні критерії:
а) юридично-лінгвістичний критерій, що відповідає за мовну, стилістичну
якість закону при дотриманні мовних та стилістичних правил юридичної
техніки; б) юридично-логічний критерій як результат дотримання логічних
правил формування тексту закону; в) критерій якості внутрішньої будови, що
полягає у дотриманні норм та правил структури закону; г) критерій
дотримання правил зовнішнього оформлення закону.

У підрозділі 3.3 «Помилки у застосуванні мовних правил формування
законодавчих текстів і шляхи їх подолання» доведено, що помилки у
застосуванні мовних правил формування законодавчих текстів є результатом
складного логічного та лінгвістичного процесу, де правила логіки у текстах
закону складають основу законодавчого тексту та є каркасом, на якому
законодавчий текст будується за мовними правилами.

Запропоновано правові шляхи усунення помилок у застосуванні мовних
правил формування законодавчих текстів, серед яких: здійснення розподілу
всього кола помилок у застосуванні мовних правил формування законодавчих
текстів на загальні, термінологічні, синтаксичні та стилістичні; ефективне
застосування законодавчої техніки як системи засобів і правил створення законів
і здійснення їх систематизації; нормативне закріплення вимог законодавчого
стилю у формі ієрархії поділу на загальні і спеціально-юридичні.

До загальних вимог дисертантом віднесені наступні: стиль закону, який
має бути рівним, спокійним, поміркованим, не містити експресивності;
зв’язаність та послідовність законодавчих текстів; точність і ясність, що
полягає у якості юридичного тексту, який складається з ясності і точності
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висловів, чистоти мови і правильності побудови фраз; простота викладу
законодавчого тексту полягає у однозначності тексту, його ефективному
засвоєнні як важливій умові належної реалізації норм закону; лаконічність і
компактність законодавчого тексту полягає у тому, що кожна фраза
законодавчого тексту має виражати одну думку, не містити скорочень
невиправданих повторів, ефективне структурування відсильних норм,
використання спеціальної нормативної термінології.

Спеціально-юридичні вимоги надають нормативної якості
законодавчому тексту завдяки вимогам у сфері характеру припису
(зобовʼязальнo-приписувальний чи кoнстатувально-приписувальний); мoвній
стандартизованості як самостійній вимозі до законодавчого тексту, що полягає
у використанні відповідних слів, словосполучень, граматичних форм,
побудови речень, дієслівних форм, сполучників тощо; вимогам
компoзиційності законодавчого тексту, що полягають у використанні певних
графічних реквізитів, за допомогою яких законодавчий текст набуває логічної
послідовності, композиційності (організованої побудови).

ВИСНОВКИ

У дисертації міститься теоретичне узагальнення і нове вирішення
наукового завдання, що полягає у обґрунтуванні на підставі теоретико-
методологічного аналізу доктринального розуміння якості закону, з’ясуванні
теоретико-методологічного та техніко-юридичного його аспектів, визначенні
шляхів вдосконалення якості закону в Україні.

Основними науковими і практичними результатами дисертаційної
роботи є такі висновки:

1. Узагальнено науково-теоретичне становлення та розвиток поглядів
на якість закону в історії світової та вітчизняної правової думки, що дозволило
виокремити три підходи розвитку наукових знань та поглядів на означену
правову проблему: філософський, соціологічний та юридичний.

Філософський підхід до якості закону досліджує означену проблему
через категорію якість як філософську категорію, що має тривалу історію
формування та містить шість етапів становлення знань та розвитку наукових
поглядів на означену проблему, а саме: Античний період, Середньовіччя,
період Просвітництва, матеріалістичний підхід ХІХ століття, філософія ХХ
століття та сучасний період.

Соціологічний підхід якості закону досліджує означену проблему через
розуміння співвідношення якості закону і його здатності відповідати
економічним і соціальним реаліям, суспільним потребам, здатності
забезпечувати регулювання суспільних відносин відповідно до мети,
поставленої законодавцем у момент його прийняття.

Юридичний підхід обумовлений особливостями нормативного акту як
форми права; його особливостями як юридичного документу, що має
структурну, логічну та лінгвістичну характеристики.
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2. Методологічну основу дослідження якості закону складають
філософські, загально-наукові та спеціально-наукові методи дослідження,
взаємозв’язок яких утворює цілісну систему – методологію дослідження
якості закону. Методологічним базисом дослідження якості закону стали
філософські методи наукового пізнання, серед яких: діалектико-
матеріалістичний метод, метод діалектичної логіки та аксіологічний
(ціннісний) метод. Загальнонаукові методи пізнання якості закону як
самостійної юридичної категорії супроводжують весь процес аналізу
предмета дослідження, серед яких, виокремлені історичний метод, метод
формалізації, статистичний метод, метод системного підходу,
термінологічний метод, герменевтичний метод. Серед спеціально-наукових
методів дослідження категорії якість закону визначені формально-
юридичний метод, метод моніторингу, метод моделювання та метод
прогнозування.

3. Якість закону визначено як сукупність соціальних та юридичних
властивостей, необхідно притаманних закону, що характеризують його як
регулятора суспільних відносин, визначають рівень адекватності закону
суспільним інтересам та є передумовою його легітимності.

4. Основними елементами законодавчої техніки, що суттєво впливають
на якість закону, є мовний, що виконує подвійну функцію – відображання волі
законодавця та її доведення до відома учасників суспільних відносин та
включають законодавчу стилістику і лінгвістику; логічний, що є засобом
втілення законів логічного мислення, завдяки яким закон стає зрозумілим
адресатам, потенційно може бути дієвим та досягти мети прийняття;
процедурний, що є набором вимог процедурного характеру, виконання яких
забезпечує втілення ідеї, закріплених у процесі законотворення у проекті
закону.

5. Функціональне призначення законодавчої техніки як інструменту
формування якісних законів полягає у систематичному та цілеспрямованому
впливі на законодавчу діяльність; забезпеченні правильного розуміння,
тлумачення та реалізації законоположень; міжнародному обміні досвідом
зближенні національних законодавств, забезпеченні наукової основи
правотворчості та правозастосування.

6. Вплив законодавчої техніки на якість закону здійснюється на трьох
рівнях: лінгвістичному (стилістичному), що передбачають точність, чіткість
формулювань, правильність мови закону; логічному, що обумовлює
закінченість, системність норм закону та самого закону в системі нормативно-
правових актів; процедурному, що стосується процесу прийняття та введення в
дію якісних законів.

7. Якість закону у техніко-юридичному аспекті визначено як
внутрішньо притаманну формі і змісту закону сукупність соціальних і
юридичних властивостей, що відображають ступінь дотримання правил
правотворчої, зокрема, законотворчої техніки за змістовним і зовнішнім
оформленням закону, є складним та важливим аспектом забезпечення
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відповідності якісних норм закону вимогам юридичної (законодавчої)
техніки.

8. Критерії виміру якості закону у техніко-юридичному аспекті
відображають відповідність закону стандартам та правилам законодавчої
техніки, серед яких: юридично-лінгвістичний критерій, що відповідає за
мовну, стилістичну якість закону при дотриманні мовних та стилістичних
правил юридичної техніки; юридично-логічний критерій як результат
дотримання логічних правил складання тексту закону; критерій якості
внутрішньої будови, що полягає у дотриманні норм та правил структури
закону; критерій дотримання правил зовнішнього оформлення закону.

9. Помилки у застосуванні мовних правил формування законодавчих
текстів є результатом складного логічного та лінгвістичного процесу, де
правила логіки у текстах закону складають основу законодавчого тексту та є
каркасом, на якому законодавчий текст будується за мовними правилами.
Дотримання мовних вимог забезпечує визначеність та узгодженість, а
логічність викладу правового матеріалу, у свою чергу, сприяє його точності та
зрозумілості.

10. Правовими шляхами усунення помилок у застосуванні мовних
правил складання законодавчих текстів є: розподіл всього кола помилок у
застосуванні мовних правил формування законодавчих текстів на загальні,
термінологічні, синтаксичні та стилістичні; ефективне застосування
законодавчої техніки як системи засобів і правил створення законів та їх
систематизації відповідно до певних правил (юридичні конструкції, мовні
засоби, цифрові вирази, правила викладення норм права у статтях законів,
правила побудови структури закону, правила логіки тощо); нормативне
закріплення вимог законодавчого стилю у формі ієрархії поділу на загальні і
спеціально-юридичні.
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АНОТАЦІЯ

Мельник А.А. Якість закону: теоретико-методологічний та
техніко-юридичний аспекти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Міністерства освіти і науки. – Київ, 2018.

У дисертаційному досліджені узагальнено становлення та розвиток
поглядів на якість закону в історії світової та вітчизняної правової думки,
виокремлено три підходи розвитку наукових знань та поглядів на означену
правову проблему: філософський, соціологічний та юридичний. Розкрито
особливості, значення, критерії та аспекти якості закону, обґрунтовано
авторське визначення поняття «якість закону». З’ясовано природу, сутність
та функціональне призначення законодавчої техніки як інструмента
утворення якісних законів та з’ясовано вплив законодавчої техніки на якість
закону.

Розкрито авторське розуміння якості закону у техніко-юридичному
аспекті, виокремлено наступні техніко-юридичні критерії якості закону:
юридично-лінгвістичний; юридично-логічний; критерій якості внутрішньої
будови; критерій дотримання правил зовнішнього оформлення закону.
З’ясовано помилки у застосуванні мовних правил формулювання
законодавчих текстів та обґрунтовано правові шляхи їх усунення.

Ключові слова: якість, якість закону, юридична техніка, законодавчий
текст, критерії якості закону, законодавча техніка.

АННОТАЦИЯ

Мельник А.А. Качество закона: теоретико-методологический и
технико-юридический аспекты. – Квалификационная научная работа на
правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история
политических и правовых учений. – Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев,
2018.

Диссертация посвящена исследованию проблемы качества закона как
актуальной в сфере юридической науки и практики, имеющей как
теоретическое, так и практическое значение.

В диссертационном исследовании обобщено научно-теоретическое
становление и развитие взглядов на качество закона в истории мировой и
отечественной правовой мысли, выделены три уровня развития научных
знаний и представлений касательно этой правовой проблемы:
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философский, социологический и юридический. Философский подход к
качеству закона исследует указанную проблему через категорию качество
как философскую категорию, имеет длительную историю формирования и
содержит шесть этапов становления знаний и развития научных взглядов, а
именно: Античный период, Средневековье, эпоху Просвещения,
материалистический подход XIX века, философия ХХ века, современный
период; социологический подход исследования основан на характеристике
качества закона через понимание соотношения качества закона и его
способности отвечать экономическим и социальным реалиям,
общественным потребностям, обеспечивать регулирование общественных
отношений для достижения целей, определенных законодателем на момент
принятия закона.

На основе анализа научной литературы раскрыты значение, критерии
и аспекты качества закона, обосновано авторское определение понятия
«качество закона» как совокупности свойств, необходимо присущих
закону, характеризующих его в качестве регулятора общественных
отношений.

В диссертации раскрыто методологию исследования качества закона
с помощью философских, общенаучных и специально-научных методов
исследования. Определена природа, сущность и функциональное
назначение законодательной техники как инструмента формирования
качественных законов и выяснено влияние законодательной техники на
качество закона.

Обосновано авторское понимание качества закона в технико-
юридическом аспекте как внутренне присущей форме и содержанию
закона совокупности социальных и юридических свойств, отражающих
степень соблюдения правил правотворческой, в частности,
законотворческой техники по содержательному и внешнему оформлению
закона и являющихся сложным и важным аспектом, отвечающим за
соответствие качественных норм закона нормам юридической
(законодательной) техники. Выделены следующие технико-юридические
критерии качества закона: юридически-лингвистический, юридически-
логический, критерий качества внутреннего строения, критерий
соблюдения правил внешнего оформления закона.

Определены ошибки в процессе применения языковых правил
формирования законодательных текстов как результат сложного логического и
лингвистического процесса, где правила логики в текстах закона составляют
основу законодательного текста и являются каркасом, на котором
основывается законодательный текст. Сформулированы правовые пути
устранения ошибок применения языковых правил формирования
законодательных текстов.

Ключевые слова: качество, качество закона, юридическая техника,
законодательный текст, критерии качества закона, законодательная
техника.
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ABSTRACT

Melnyk A.А. The quality of the law: theoretical, methodological,
technical and legal aspects. – Qualification scientific work on rights of a
manuscript.

A thesis presented for a Candidate Degree in Juridical Sciences. Research
Specialization 12.00.01 – theory and history of the state and law, history of political
and legal studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of
Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018.

The thesis summarizes scientific and theoretical views on the quality of the
law in the history of the world and domestic legal thinking. The author singles
out three approaches to the development of scientific knowledge and views on the
identified legal problem: philosophical, sociological and juridical. Peculiarities,
importance, criteria and aspects of the quality of the law are revealed. The author
figures out the nature, essence and functionality of the legislative technique as a
tool for drafting qualitative laws as well as the influence it has on the quality of
the law.

The author’s understanding of the quality of the law in the technical and legal
aspects is revealed. The thesis singles out the following technical and legal criteria
for the quality of the law: legal and linguistic; legal and logical, a criterion of the
quality of internal structure, a criterion of compliance with the law’s layout. The
author identifies linguistic errors in legislative texts wording and justifies the ways
of their elimination.

Key words: quality, the quality of the law, juridical technique, a legislative
text, criteria of the quality of the law, legislative technique.
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