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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(01601, м Київ, вул. Володимирська, 60) 

 

 

ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Щербини Вікторії Сергіївни 

«Засоби законодавчої техніки: теоретико-правові аспекти фрмування та 

вдосконалення», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень 

 

Актуальність обраної тематики зумовлюється не тільки тим, що 

представники загальнотеоретичної науки все частіше привертають увагу до 

таких категорій як закон, законодавство, юридична техніка, тлумачення, 

юридичні конструкції тощо, які все частіше використовуються при 

обговоренні якості діючих нормативно-правових актів та, відповідно, 

ефективності правового регулювання тієї чи іншої сфери суспільних 

відносин. Основна проблема правотворення, полягає в тому, що кількість 

засобів юридичної техніки майже не збільшується, а кількість 

методологічних порад щодо їх використання щороку додається завдяки 

розробкам загальноправового та галузевого походження.  

Неузгодженість, казусність нормативно-правових актів заважають 

виконанню основних завдань органами та службовцями державного 

управління, гальмують налагоджені раніше соціальні відносини, що 

справедливо викликає незадоволення з боку представників громадянського 

суспільства як споживачів управлінських послуг держави. Враховуючи, що 

на рівні законотворчої діяльності спрацьовують більш жорсткі контрольні 

механізми, то проходження законопроектів на відміну від проектів відомчих 

нормативно-правових актів є більш прозорим, процедурно витриманим і 

зрозумілим для більшої частини населення. Нажаль, відомчі правові акти 

значно відрізняються за якістю своєї підготовки, особливо якщо звернути 
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увагу на юридико-технічну сторону локальних документів, дія яких 

розповсюджується на невелику кількість адресатів. 

Ще одна причина зумовлює актуальність проблематики засобів 

законодавчої техніки, на що вказує авторка дисертації у вступній частині 

своєї роботи – це стрімкий розвиток суспільно-політичного життя, більшість 

сфер якого потребують належного правового забезпечення, а разом з тим й 

своєчасного оновлення. Так, за останні роки значно змінилися у своїй 

організаційній основі та відповідному правовому регулюванні сфери 

міжнародних відносин, правоохоронної діяльності, охорони здоров’я, 

надання освітніх послуг тощо. 

Такі процеси стрімкого оновлення законодавства є не тільки 

об’єктивними, але й вкрай необхідними, про що також вказується на 

сторінках дисертаційного дослідження. 

У вступній частині своєї роботи В.С. Щербина висвітлює стан 

наукового дослідження проблеми, вказуючи на тих авторів, які вже 

працювали у зазначеному напрямі, розподіляючи їх на певні групи. 

Виокремлено представників дослідження теоретико-правових аспектів 

формування та застосування засобів законодавчої техніки, вказано прізвища 

тих науковців, чиї здобутки стали світоглядною основою сучасних розвідок 

щодо ефективності законодавства. Водночас справедливо зроблено висновок 

про необхідність подальших розробок теоретичної та практичної частини 

застосування засобів юридичної техніки через те, що відсутнє їх комплексне 

дослідження у частині їх формування та покращення процедури їх 

застосування у законотворчому процесі. 

Актуальність та необхідність роботи підкреслюється її відповідністю 

науковим програмам, планам, що мають відповідну державну реєстрацію. 

Зокрема, представлена до рецензування робота виконана у межах наукових 

тем «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний 

аспект» (№ 11БФ042-01, номер державної реєстрації 0111U008337) і «Теорія 
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та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (№ 

16БФ042-01).  

Авторкою чітко визначено предмет та об’єкт дослідження, що 

свідчить про її методичну обізнаність. Так об’єктом дослідження визначено 

засоби законодавчої техніки, а предметом теоретико-правові аспекти їх 

формування та вдосконалення. 

Структуру роботи зумовили визначені у вступній частині пізнавальні 

завдання, вирішення яких сприятиме досягненню поставленої мети: 

 визначити методологічну основу наукового дослідження 

теоретико-правових аспектів формування та вдосконалення засобів 

законодавчої техніки і здійснити періодизацію історії еволюції уявлень про 

засоби законодавчої техніки; 

 виокремити та систематизувати критерії класифікації засобів 

законодавчої техніки та охарактеризувати їх різновиди; 

 встановити співвідношення засобів і правил законодавчої 

техніки; 

 узагальнити доктринальне розуміння засобів законодавчої 

техніки, охарактеризувати їх сутнісні ознаки, на підставі чого вдосконалити 

визначення поняття «засоби законодавчої техніки»; 

 здійснити періодизацію історії еволюції засобів законодавчої 

техніки на території України, охарактеризувати виокремлені етапи та 

з’ясувати недоліки застосування засобів законодавчої техніки; 

 віднайти шляхи удосконалення застосування засобів 

законодавчої техніки в законотворчій практиці сучасної України. 

При цьому слід відзначити, що визначені завдання та отримані 

відповідно до них творчі результати є узгодженими та скорельованими, як за 

кількістю, так і за змістом. Структура роботи складається із вступу, трьох 

розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. 
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Отриманню обґрунтованих висновків сприяли вірно підібраний ряд 

методів, застосування яких дозволило вирішити поставлені завдання 

найбільш оптимальним шляхом. Зокрема, у роботі використано декілька 

підходів, на яких ґрунтується вся методологічна база дослідження – 

феноменологічний, системний та аксіологічний, що разом надали змогу 

сформувати загальну стратегію пізнання представленого на захист наукового 

дослідження. Поряд із зазначеними підходами авторкою було також 

застосовано діалектичний метод, що дозволив розкрити засоби законодавчої 

техніки в контексті закономірностей їх зародження та розвитку;  історико-

правовий метод, який дав змогу провести періодизацію історії становлення 

уявлень про засоби законодавчої техніки, а також здійснити аналіз історії 

розвитку засобів законодавчої техніки на території сучасної України, її 

періодизацію та охарактеризувати виокремлені етапи (підрозділи 1.1, 3.1);  

формально-логічний метод сприяв виокремленню та характеристиці ознак 

засобів законотворення, на підставі чого вдосконалено визначення поняття 

«засоби законодавчої техніки» (підрозділи 2.1, 2.2); структурно-

функціональний метод дозволив виокремити авторові такі риси та 

властивості засобів законодавчої техніки, що у подальшому були визначені 

як критерії для проведення окремих класифікацій (підрозділ 2.3); успішне 

застосування прогностичного методу сприяло узагальненню наукових 

позицій, вироблених іншими дослідниками, а також сформульованих власно 

авторкою дисертації щодо напрямів удосконалення засобів законодавчої 

техніки в законотворчій практиці сучасної України (підрозділ 3.2). 

Слід відзначити найбільш значимі здобутки дисертанта, що 

виносяться на захист. Такими здобутками є періодизація історії еволюції 

уявлень про засоби законодавчої техніки, систематизована класифікація 

засобів законодавчої техніки, визначені шляхи вдосконалення засобів 

законодавчої техніки (ідеолого-доктринального напряму та нормативно-

організаційного). 
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Так, у Розділі 1, присвяченому питанням історіографіі та методології 

авторкою послідовно виокремлюється декілька етапів зародження та 

розвитку уявлень про засоби законодавчої техніки з їх подальшою 

характеристикою: 1) зародження уявлень про засоби законодавчої техніки 

(XI ст. до н.е. – кін. ХVІІІ ст.); 2) становлення уявлень про засоби 

законодавчої техніки (поч. ХІХ ст. – триває донині). Встановлено, що 

наукове дослідження засобів законодавчої техніки представлене 

поліваріативним колом філософсько-правових, історико-правових, 

теоретико-правових, галузевих і міжгалузевих наукових розробок, що 

закономірно позначилось на становленні наукових поглядів на розуміння 

засобів законодавчої техніки у вітчизняній та зарубіжній правовій думці. З 

огляду на особливості теоретико-правових аспектів формування та 

вдосконалення засобів законодавчої техніки визначено перспективи їх 

наукового дослідження. 

Важливим досягненням є розмежування взаємопов’язаних   між собою 

понять, які часто використовуються представниками юридичної сфери 

діяльності, але наповнюються різним змістом,  а саме - «засоби законодавчої 

техніки» і «правила законодавчої техніки». Зазначені поняття висвітлюються 

в межах їх спільних і відмінних рис. Крім того, авторкою охарактеризовано 

сутнісні ознаки засобів законодавчої техніки, до яких віднесено такі, що: а) є 

системою професійних інструментальних навичок уповноважених суб’єктів; 

б) мають правовий характер; в) застосовуються суб’єктами законопроектної 

діяльності на професійній основі; г) їх призначенням є формалізація норм 

права у вигляді системи законодавчих актів; ґ) мають системний характер, 

оскільки є елементом законодавчої техніки та поділяються на різновиди; 

д) застосовуються в особливому процесуальному порядку. 

У Розділі 2 авторка справедливо стверджує, що співвідношення 

понять «засоби законодавчої техніки» і «правила законодавчої техніки», 

насамперед, полягає в їх спільних ознаках  (є самостійними елементами 
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законодавчої техніки; складаються із системи імперативних вимог та 

рекомендаційних положень щодо підготовки проекту законодавчого акта, 

його розгляду та прийняття; є різновидом професійних правових знань про 

форму, зміст, структуру, реквізити та порядок створення законодавчих актів; 

застосовуються уповноваженими суб’єктами; використовуються під час 

розроблення будь-яких законодавчих актів та незалежно від їх форми та 

галузевої належності; мають прикладний характер тощо) та відмінних 

ознаках, що виявляються в їх сутності, значенні, статусі та механізмі 

реалізації. 

Щодо проведення класифікаційних розмежувань, цьому питанню 

присвячено окремий підрозділ, в якому охарактеризовано різновиди засобів 

юридичної техніки. Слід цілком погодитися з авторкою у тій позиції, що 

основу класифікації засобів законодавчої техніки має становити система 

критеріїв, які нададуть змогу врахувати їх багатоаспектність. 

Розділ 3 має прикладне значення та присвячений осмисленню 

основних проблемних питань застосування засобів юридичної техніки в 

сучасній Україні та шляхів їх вдосконалення. Серед недоліків застосування 

визначено такі як: складні історичні обставини, коли здобуття незалежності 

зумовило одночасне застаріння всієї чинної на той час законодавчої бази; 

відсутність незалежного кваліфікованого державного апарату; 

нерозробленість україномовної юридичної термінології та неоднозначність 

практики її застосування в процесі законодавчої діяльності; несформованість 

усталених традицій застосування засобів законодавчої техніки; поширеність 

практики прийняття законодавчих актів, що базуються не на 

загальнонаціональних, а на вузькокорпоративних інтересах; недосконалість 

функціонування судової гілки влади в контексті виконання функції 

тлумачення законодавства. Зазначені недоліки підлягають урахуванню з 

метою вироблення шляхів удосконалення їх застосування. 
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Висновки по дисертації є змістовними, достатньо деталізованими, 

містять всі елементи новизни, що виносяться на захист та узгоджуються з 

текстом структурних елементів змісту. 

Одержані у ході дослідження результати мають практичне та 

теоретичне значення. Зокрема, пропозиції та рекомендації, обґрунтовані за 

результатами проведеного дослідження, можуть бути застосовані у науково-

дослідній роботі – для подальшого розвитку системи правових знань з 

проблем засобів законодавчої техніки, а у сфері законотворчої діяльності – з 

метою вдосконалення практики застосування цих засобів в Україні.  

Основні здобутки дисертаційного дослідження пройшли належну 

апробацію. Авторкою опубліковано 10 наукових праць, серед яких 6 статей у 

фахових виданнях, у тому числі 4 статті – у фахових виданнях України, які 

включено до міжнародних наукометричних баз та 1 стаття – в іноземному 

періодичному виданні; 3 тези доповідей – у збірниках матеріалів науково-

теоретичних, науково-практичних конференцій та круглих столів. 

Разом з перевагами роботи варто вказати й на окремі недоліки та 

надати деякі рекомендації: 

1. Враховуючи, що засоби законодавчої техніки досі не набули 

остаточної форми й продовжують своє становлення та вдосконалення, 

особливо в Україні, то на мою думку, доречніше вживати у назві теми 

поняття «становлення», а не «формування» засобів законодавчої техніки. 

2. Оскільки досліджуючи у другому розділі категоріально-

понятійний апарат дисертант виокремлює  окремий підрозділ 2.1 для 

з’ясування співвідношення засобів та правил законодавчої техніки як 

категорій юридичної науки, про що свідчить і окремий третій пункт новизни, 

і відповідний висновок у дисертаційній роботі, то автору тоді варто було б і 

логічно провести подібне порівняння з окремим підрозділом та відповідним 

висновком щодо співвідношення понять «методи, принципи, прийоми та 

засоби законодавчої техніки»; 
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8 

 

3.  «Розділ ІІІ» слід було б назвати «Практичні недоліки 

застосування та шляхи вдосконалення використання засобів законодавчої 

техніки», що більш відповідало б змісту розділу і особливо змісту та назві 

другого підрозділу третього розділу. 

4. Хоча  автор у третьому розділі, на підставі аналізу історичного 

процесу становлення засобів законодавчої техніки в Україні, слушно 

виокремлює  сім етапів, визначивши окремим етапом період інтенсифікації 

застосування засобів законодавчої техніки (з початку XIX століття і до 20-х 

років XX століття). Разом з тим у змісті дисертації проблематиці розвитку 

засобів законодавчої техніки в Україні у період її входження до складу 

Російської імперії приділено недостатньо уваги, враховуючи, що період 

національно-визвольного руху початку ХХ століття описано більш детально. 

5. Як рекомендація до подальших наукових розвідок – важливим та 

цінним для подальшого розвитку системи знань про законодавчу техніку, 

може бути матеріал, зібраний шляхом опрацювання досвіду зарубіжних 

країн, що функціонують у схожих соціальних, економічних, правових або 

історичних умовах, подібних до умов української правової дійсності.  

Найбільш актуальними могли б стати питання особливостей забезпечення 

ефективності дії нормативно-правових актів та методики  використання 

засобів законодавчої техніки у країнах  стабільної демократії та транзитивних 

державах. 

 

ВИСНОВОК: 

 На підставі  вищевикладеного вважаю, що подана дисертація «Засоби 

законодавчої техніки: теоретико-правові аспекти фрмування та 

вдосконалення» є самостійною, науковою працею, яка відповідає вимогам 

п.п. 9, 11, 12 та 13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 зі 

змінами, а її автор – Щербина Вікторія Сергіївна – заслуговує на 
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9 

 

присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

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

і правових учень. 
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60) 

 

 

Відгук 

офіційного опонента на дисертаційну роботу Щербини Вікторії Сергіївни  

«Засоби законодавчої техніки: теоретико-правові аспекти формування та 

вдосконалення», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень 

 

 

Актуальність теми дослідження Щербини Вікторії Сергіївни 

визначається соціально-економічними та політичними змінами в Україні, що 

вимагають вдосконалення законодавства, творчого розвитку концепції 

верховенства права та її співвідношення з верховенством закону, оновлення 

усталеного погляду на законодавчу техніку та засоби її здійснення. 

У сучасній юридичній літературі відсутні комплексні дослідження засобів 

законодавчої техніки як юридичної категорії з точки зору юридико-

інструментального, системного та функціонального підходів. Актуальність 

дисертаційного дослідження обумовлюється також необхідністю вивчення 

історії виникнення та розвитку уявлень про засоби законодавчої техніки в 

правовій думці та її періодизація, виокремлення на доктринальному рівні 

критеріїв класифікації засобів законодавчої техніки, що надають можливість 

забезпечити приріст наукових знань та запропонувати шляхи вдосконалення 

засобів законодавчої техніки в законотворчій практиці сучасної України.  
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Вивчаючи засоби законодавчої техніки науковці базуються на 

фундаментальних  правових поняттях та категоріях, які також не можуть 

залишатися незмінними, сталими впродовж тривалого періоду часу.  

Зазначене свідчить, що існуючі  дослідження теоретико-правових 

аспектів засобів законодавчої техніки не носять ґрунтовного, системного та  

послідовного характеру. Тому очевидною є потреба в подальшому осмисленні 

теоретико-правових аспектів формування та вдосконалення засобів 

законодавчої техніки в світлі сучасних тенденцій розвитку юридичної думки, 

шляхом узагальнення та вдосконалення вже існуючих підходів до розуміння 

даної проблеми, що зумовлює беззаперечну актуальність теми дисертаційного 

дослідження В. С. Щербини. 

Обгрунтованість і достовірність результатів дослідження забезпечується 

намаганням дисертанта працювати на різних рівнях наукового пізнання – від 

теоретико-методологічного до науково-прикладного з виходом на конкретні 

науково-практичні висновки та рекомендації. Це значною мірою обумовлено і 

характером дослідницької бази – дисертантом використано наукові надбання 

вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі теорії держави і права, які досліджували  

цю проблему. 

Варто відмітити, що вказане дисертаційне дослідження виконане в межах 

наукових тем «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти» (№ 11БФ042-01, номер державної реєстрації 

0111U008337) та «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01) 

Належний рівень наукової обґрунтованості та достовірності результатів 

дослідження забезпечено використанням цілого ряду принципів, методологічних 

підходів, філософсько-світоглядних, загально - наукових та спеціальних методів 

наукового пізнання  (феноменологічний, системний, аксіологічний підходи, 

діалектичний, історико-правовий, формально-логічний, структурно-

функціональний, праксеологічний, прогностичний методи та ін.).  

 Використання діалектичного методу дозволило розкрити засоби 

законодавчої техніки в контексті закономірностей їх зародження та розвитку як 
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самостійного явища і як об’єкта світоглядного пізнання. Історико-правовий 

метод  дав змогу провести періодизацію історії становлення уявлень про засоби 

законодавчої техніки, а також здійснити аналіз історії розвитку засобів 

законодавчої техніки на території сучасної України, здійснити її періодизацію 

та охарактеризувати запропоновані етапи. За допомогою формально-логічного 

методу виокремлено та розкрито спільні та відмінні ознаки засобів і правил 

законодавчої техніки, узагальнено доктринальне розуміння засобів 

законодавчої техніки, виокремлено та охарактеризовано їх ознаки, на підставі 

чого вдосконалено визначення поняття «засоби законодавчої техніки». 

Структурно-функціональний метод забезпечив встановлення методологічної 

основи наукового дослідження теоретико-правових аспектів формування та 

вдосконалення засобів законодавчої техніки, а також дозволив виокремити 

критерії класифікації засобів законодавчої техніки та охарактеризувати їх 

різновиди. Праксеологічний метод застосовано для встановлення та 

характеристики недоліків застосування засобів законодавчої техніки в 

сучасній Україні. Використання прогностичного методу сприяло 

узагальненню напрямів удосконалення застосування засобів законодавчої 

техніки в законотворчій практиці сучасної України. 

Положення, що складають наукову новизну дисертації, сформульовані чітко, 

є обґрунтованими та мають теоретичну та практичну значущість. Окремої уваги 

заслуговують такі її положення: 

по-перше, здійснено періодизацію історії еволюції уявлень про засоби 

законодавчої техніки, що засновуються на широкому спектрі методологічних 

прийомів і способів наукового пізнання, та доведено пізнавальні переваги 

застосування широкого розуміння засобів законодавчої техніки для їх 

подальшого дослідження як комплексу інструментів, що використовуються 

уповноваженими суб’єктами у сфері законотворчої діяльності при підготовці 

проектів законодавчих актів у частині обрання форми їх вираження, 

розроблення структури, формулювання їх змісту, а також закріплення 

реквізитів, з одного боку, та методики застосування зазначеного комплексу 

інструментів – з іншого; 
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по-друге, систематизовано класифікацію засобів законодавчої техніки, в 

основу якої закладено наступні критерії: межі застосування в законотворчій 

діяльності; вид законодавчого акта; ступінь обов’язковості; зміст; суб’єкти 

застосування; рівень формальної визначеності законодавчого акта; система 

елементів законодавчого акта; 

У дисертаційній роботі удосконалено положення щодо співвідношення 

взаємопов’язаних понять «засоби законодавчої техніки» і «правила 

законодавчої техніки», що розкривається в межах їх спільних і відмінних 

ознак та охарактеризовано сутнісні ознаки засобів законодавчої 

техніки.Також удосконалено визначення поняття «засоби законодавчої 

техніки».  

Дістали подальшого розвитку положення щодо характеристики історії 

еволюції засобів законодавчої техніки на території України шляхом її 

періодизації на етапи та виокремлення недоліків застосування засобів 

законодавчої техніки в сучасній Україні; а також положення щодо шляхів 

удосконалення застосування засобів законодавчої техніки, що узагальнено в 

межах: ідеолого-доктринального та нормативно-організаційного напрямів. 

Наукове дослідження В.С. Щербини значною мірою заповнює 

прогалини у наукових дослідженнях проблем законодавчої техніки, вносить 

пропозиції для практики національного законодавства.  

Представлена до захисту дисертація є спробою комплексного дослідження 

теоретико-правових аспектів формування та вдосконалення засобів законодавчої 

техніки як однієї із важливих категорій теорії права, що без сумніву можна 

вважати внеском автора у розвиток теорії права.  

Структура роботи характеризується послідовністю та узгодженістю змісту 

викладених у ній питань та охоплює історіографічні та методологічні основи 

дослідження засобів законодавчої техніки (Р.1), категоріальний вимір засобів 

законодавчої техніки (Р.2), практичні недоліки застосування та удосконалення 

засобів законодавчої техніки в Україні (Р.3). 
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Даний підхід надав можливість проаналізувати важливі аспекти зазначеної 

проблеми, які залишились поза увагою науковців та сформулювати важливі з точки 

зору теорії та практики положення,  висновки та рекомендації.  

У першому розділі дисертації, який складається з двох підрозділів здійснено 

періодизацію історії становлення уявлень про засоби законодавчої техніки, 

визначено перспективи наукового дослідження їх теоретико-правових 

аспектів, а також встановлено методологічну основу наукового дослідження.  

Автором здійснено періодизацію еволюції становлення наукових поглядів 

про засоби законодавчої техніки. Виокремлено період зародження уявлень про 

засоби законодавчої техніки (XI ст. до н.е. – кін. ХVІІІ ст.); і 

період становлення уявлень про засоби законодавчої техніки (поч. ХІХ ст. – 

триває донині).  Узагальнено методологічну основу наукового дослідження 

засобів законодавчої техніки та виокремлено наукові підходи, прийоми та  

принципи їх наукового пізнання. 

Другий розділ дисертації складається з трьох підрозділів, у яких визначено 

співвідношення засобів і правил законодавчої техніки як взаємопов’язаних 

явищ, узагальнено доктринальне розуміння засобів законодавчої техніки, 

виокремлено та охарактеризовано їх ознаки та критерії класифікації. 

При визначенні співвідношення засобів та правил законодавчої техніки, 

автором з’ясовано, що в наукових джерелах існує невизначеність, 

синонімічність та навіть тотожність і підміна понять «засоби законодавчої 

техніки» та «правила законодавчої техніки», що базується на розумінні 

законодавчої техніки як універсального інструментального феномена 

формалізації різновиду юридичної техніки.  

Автором підкреслено, що  співвідношення понять «засоби законодавчої 

техніки» і «правила законодавчої техніки», насамперед ґрунтується на їх 

спільних та відмінних ознаках.   

Поряд з цим, автором узагальнено доктринальне розуміння засобів 

законодавчої техніки, що здійснено в межах юридико-інструментального, 

системного та функціонального підходів, виокремлено та охарактеризовано 

ознаки засобів законодавчої техніки та критерії їх класифікації. 
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Третій розділ дисертації складається з двох підрозділів, де здійснено аналіз та 

періодизацію історії розвитку засобів законодавчої техніки на території 

сучасної України; встановлено та охарактеризовано недоліки застосування 

засобів законодавчої техніки в сучасній Україні, що надало підстави 

узагальнити напрями удосконалення застосування засобів законодавчої техніки. 

Автором  пропонується історія розвитку засобів законодавчої техніки на 

території сучасної України, на підставі чого доведено доцільність її 

періодизації на такі етапи: 1) зародження засобів законодавчої техніки в 

Київській Русі (кін. IX ст. – поч. XIV ст.); 2) становлення засобів 

систематизації законодавства Великого Князівства Литовського та Речі 

Посполитої (сер. ХІV ст. – кін. ХVI ст.); 3) становлення засобів законодавчої 

техніки Гетьманщини (поч. XVII ст. – кін. XVIII ст.); 4) інтенсифікація 

застосування засобів систематизаційної техніки (поч. XІХ ст. – сер. 20-х 

років XX ст.); 5) становлення засобів законодавчої техніки Української 

державності (1917 – 1922 рр.); 6) становлення засобів законодавчої техніки в 

радянський період (1923 – 1991 рр.); 7) розвиток  засобів законодавчої 

техніки за часів незалежності України (кін. 1991 р. – триває донині). 

Слушною є спроба автора виокремити та охарактеризувати недоліки 

застосування засобів законодавчої техніки, які підлягають урахуванню з 

метою вироблення шляхів удосконалення їх застосування. 

Отримані під час написання дисертаційної роботи висновки є 

обґрунтованими, логічно викладеними, сформульовані положення спираються 

на значну бібліографічну базу (381 джерело).  

Автором опрацьовані праці вітчизняних та зарубіжних дослідників з 

розглянутої теми. З огляду на список використаних джерел можна 

констатувати, що дисертант повно та всебічно використав спеціальну 

монографічну літературу з теми дисертаційного дослідження. Це забезпечило 

необхідний науковий рівень та новаторський характер дисертаційного 

дослідження В. С. Щербини. 

Переважна більшість положень, висновків і пропозицій, сформульованих 

дисертантом, належним чином обгрунтовано та апробовано на 3 міжнародних 
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науково-практичних конференціях та круглих столах, викладено у 6 статтях, 

опублікованих у фахових виданнях України, 4 з яких включено до міжнародних 

наукометричних баз даних. 

 Автореферат дисертації відповідає змісту дисертації та повністю 

відображає основні положення і результати дисертаційного дослідження. 

 Вважаємо, що практичне значення одержаних результатів полягає у 

поглибленні загальнотеоретичних знань про засоби законодавчої техніки. 

Висновки, пропозиції та рекомендації, обґрунтовані автором за результатами 

проведеного дослідження, можуть бути застосовані у: науково-дослідній роботі  

для подальшого розвитку теоретико-правових знань юридичної науки з 

проблем засобів законодавчої техніки; законотворчій діяльності з метою 

вдосконалення практики застосування засобів законодавчої техніки в Україні; 

викладацькій діяльності під час підготовки підручників і навчальних посібників 

відповідної тематики, з метою ініціювання запровадження в навчальний процес 

закладів вищої освіти України юридичного профілю та юридичних факультетів 

закладів вищої освіти таких навчальних дисциплін, як «Законодавча техніка» та 

«Засоби законодавчої техніки», а також при підготовці їх навчально-

методичного забезпечення. 

Водночас, дисертаційне дослідження Щербини Вікторії Сергіївни містить 

ряд висновків і положень, які можуть стати предметом для дискусії під час 

захисту:  

1. Сучасна методологія містить значну кількість наукових підходів, 

принципів та методів наукового пізнання. Притримуючись 

плюралістичного підходу, автор досить виважено використовує 

різноманітний методологічний  інструментарій для аналізу об’єкту 

пізнання. Проте, на нашу думку, бажано було б сконцентрувати увагу саме 

на інструментальному підході, оскільки він є ключовим для аналізу засобів 

законодавчої техніки.  

2. На с.с. 66 – 83 дисертаційного дослідження автором досить 

ґрунтовно визначено дослідницький потенціал щодо засобів та правил 

законодавчої техніки, виокремлено та обґрунтовано функціональні 
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переваги і прогалини відповідних підходів. Та поряд з цим, залишилась 

невиясненою позиція дисертанта щодо механізму їх реалізації. 

3. Окрім аналізу поняття та особливостей засобів законодавчої 

техніки, важливого значення в теоретико-правовому аспекті дослідження 

має аналіз їх природи. Для розуміння природи засобів законодавчої техніки 

мають місце базові моменти. Хотілося б почути думку дисертанта які з них 

характерні саме для досліджуваної категорії. 

4. Значно підсилило б в цілому позитивне враження від даного 

дисертаційного дослідження обґрунтування під час захисту позиції автора 

щодо впливу засобів законодавчої техніки на рівень якості законодавчих 

актів.  

5. У сучасних умовах активізації процесів адаптації вітчизняного 

законодавства до норм міжнародного права та законодавства 

Європейського Союзу, бажано було б охарактеризувати міжнародний  

досвід щодо використання засобів юридичної техніки. 

Означені зауваження мають як дискусійний, так і рекомендаційний 

характер, спрямовані на підвищення наукового рівня дисертаційного 

дослідження та в цілому не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційного дослідження. 

Дана дисертаційна роботи виконана на високому теоретичному рівні, 

що свідчить про здатність автора В. С. Щербини здійснювати самостійні 

дослідження важливих та складних наукових проблем, які мають суттєве 

значення для розвитку  теорії держави і права.  

Виходячи з вище наведеного, можна зробити висновок, що дисертаційне 

дослідження Щербини Вікторії Сергіївни на тему «Засоби законодавчої 

техніки: теоретико-правові аспекти формування та вдосконалення», подане на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 

відповідає всім необхідним вимогам п.п. 9, 11 , 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 зі змінами, а її автор,  
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