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Мельник Алли Анатоліївни

«Якість закону: теоретико-методологічний та техніко-юриичний аспекти», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія

політичних і правових учень

Процеси трансформації, що відбуваються в суспільстві та державі, зміни 

в правовій системі вимагають якісного та ефективного законодавства. На 

пострадянському просторі змінюються кількість законів, зменшується довіра до 

них з боку соціуму, розширюється перелік підзаконних актів, що вимагає 

посиленої уваги до процесів правотворчості та законотворчості. Якісний закон 

є важливим компонентом розвитку суспільства, ключовим засобом 

впорядкування суспільного життя, його прийняття обумовлюється тими 

потребами, які виникають в суспільстві.
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Нажаль, дослідження проблеми якості закону на доктринальному рівні 

не носить комплексного, системного, послідовного характеру. Вивчаючи якість 

закону науковці базуються на фундаментальних правових поняттях та 

категоріях, які також не можуть залишатися незмінними, сталими впродовж 

тривалого періоду часу. Тому очевидною є потреба у подальшому осмисленні 

теоретико-методологічних та техніко-юридичних засад якості закону 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 А.А. 

Мельник.

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

цю проблему.

Варто відмітити, що вказане дисертаційне дослідження виконане в 

рамках теми 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 010Ш003579); «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 

11БФ042-01, номер державної реєстрації 011Ш008337) 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).

Належний рівень наукової обґрунтованості та достовірності результатів 

дослідження забезпечено використанням цілого ряду філософсько-світоглядних, 

загально - наукових та спеціальних методів пізнання (діалектичний, аксіологічний, 

історичний, метод формалізації, метод системного аналізу, термінологічний, 

герменевтичний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, метод 

моделювання, метод моніторингу, метод прогнозування та ін.).

Метод діалектичної логіки сприяв характеристиці змісту категорії «якість 

закону» як універсальної категорії права, виокремленню системи взаємозв’язку 

якісних норм закону та надання йому якісності; аксіологічний метод 

використано автором для врахування впливу багатоманітності внутрішнього 

змісту закону на предмет якісності, що втілюється у його нормах, функціях та 

символах.

Серед загальнонаукових методів пізнання якості закону у дисертаційному 

досліджені використано: історичний метод з метою дослідження генези уявлень 

філософів-правників про поняття якість закону; метод системного аналізу -  для 

з’ясування якості закону як об’єкту, що може бути представлений у термінах і 

поняттях теорії систем; герменевтичний метод -  для дослідження сенсу якості 

закону як окремих позитивно-правових настанов як у кожній правовій нормі 

закону, так і тексті закону в цілому та інші.
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Автором також застосовувались спеціально-наукові методи для вивчення 

якості закону, а саме: метод моделювання -  для створення теоретичної моделі 

(проекту якісного закону); метод моніторингу -  для виявлення можливостей, 

забезпечення умов і стратегій прийняття якісно нових законів; метод 

прогнозування -  для визначення основних тенденцій та перспектив прийняття 

якісних законів в Україні та інші.

Творчий підхід дисертанта до дослідження проблеми якості закону надав 

можливість сформулювати значну кількість положень і висновків, що становлять 

наукову новизну, а також розвинути уявлення про окремі правові явища, що 

свідчить про поєднання наукових традицій та творчого новаторства.

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 розвитку уявлень про якість закону 

в історії світової та вітчизняної правової думки шляхом виокремлення трьох 

напрямів: філософського, соціологічного та юридичного;

-  по-друге, 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
і

його легітимності;

-  по-третє, 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 у дисертаційній роботі загальні положення про напрями 

впливу законодавчої техніки на якість закону, що відображаються у 

систематичному впливові на законодавчу діяльність, сприянні правильному
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розумінню змісту закону, міжнародному обміні інформацією, забезпеченні 

наукової основи правотворчості та правозастосування.

Серед наукових положень А.А. Мельник, на нашу думку, варто звернути 

увагу на розкриття питання 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.

Дістали подальшого розвитку положення щодо впливу на якість закону 

таких складових законодавчої техніки як мовна, логічна та процесуальна. 

Дисертанткою узагальнено критерії якості закону у техніко-юридичному 

аспекті, що відображають відповідність закону стандартам та правилам 

законодавчої техніки, серед яких запропоновано: а) юридико-лінгвістичний 

критерій; б) юридико-логічний критерій; в) критерій якості внутрішньої будови 

г) критерій дотримання правил зовнішнього оформлення закону. Також 

автором запропоновано характеристику правових шляхів усунення помилок у 

застосуванні мовних правил формування законодавчих текстів.

Наукове дослідження Мельник А.А. значною мірою відповідає на 

злободенні питання теорії та практики, заповнює прогалини у наукових 

дослідженнях щодо проблем забезпечення якості закону, вносить пропозиції 

для практики національного законодавства.

Отже, представлена до захисту дисертація є спробою комплексного 

дослідження якості закону з точки зору теоретико-методологічних та техніко- 

юридичних аспектів, що без сумніву можна вважати внеском автора у розвиток 

теорії права.

Структура роботи характеризується послідовністю та узгодженістю змісту 

викладених у ній питань та охоплює: генезу та теоретико-методологічні аспекти 

якості закону (Р. 1); законодавчу техніку як інструмент утворення якісних 

законів (Р. 2); техніко-юридичний аспект якості закону: теоретико-правова 

характеристика» (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 трьох підрозділів 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.

Автором 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.

Дисертантом 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 спрямовані на забезпечення його здатності виступати ефективним 

джерелом права та досягати поставлених законодавцем цілей.

Також дисертантом обґрунтована методологічна основа аналізу якості 

закону. Теоретико-світоглядним та методологічним базисом дослідження якості
"І

закону у дисертаційній роботі визначено філософські методи наукового 

пізнання, серед яких виокремлено: діалектико-матеріалістичний підхід як 

загальний метод філософської діалектики; метод діалектичної логіки, а також 

аксіологічний (ціннісний) метод. Обґрунтовано загальнонаукові методи 

пізнання якості закону, що супроводжують весь процес аналізу предмета 

дослідження. Серед них виокремлено наступні: історичний метод, метод 

формалізації, статистичний метод, метод системного аналізу, термінологічний 

та герменевтичний методи. Визначені також спеціально-наукові методи 

дослідження якості закону, а саме: формально-юридичний, метод моніторингу, 

метод моделювання та метод прогнозування.
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Другий розділ дисертації складається з двох підрозділів, які стосуються 

визначення природи, сутності та функцій законодавчої техніки як виду 

юридичної техніки, що безпосередньо впливає на якість закону.

Слушною є спроба автора охарактеризувати сучасні підходи до розуміння 

законодавчої техніки та надати її авторське визначення. Також дисертантом 

досліджено вплив законодавчої техніки на якість закону. В якості складових 

законодавчої техніки розглянуто мовний, логічний та процедурний вплив 

законодавчої техніки.

Третій розділ дисертації складається з трьох підрозділів, у яких 

обґрунтовано поняття якості закону у техніко-юридичному аспекті, розкрито 

критерії його якості у даному аспекті та виокремлено помилки у застосуванні 

мовних правил формування законодавчих текстів. Також автором 

обґрунтовано причини зниження якості закону. Запропоновано поділ критеріїв 

розподілу якості закону на дві великі групи: а) абсолютні критерії якості 

закону; б) відносні критерії якості закону.

Також автором 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
і

правил створення законів і здійснення їх систематизації; нормативне закріплення 

вимог законодавчого стилю у формі ієрархії поділу на загальні і спеціально- 

юридичні.

Отримані під час написання дисертаційної роботи висновки є 

обґрунтованими, логічно викладеними, сформульовані положення спираються 

на значну бібліографічну базу (243 найменування).

Автором опрацьовані праці вітчизняних та зарубіжних вчених з 

розглянутої теми. З огляду на список використаних джерел можна 

констатувати, що дисертантка повно та всебічно використала спеціальну 

монографічну літературу з теми дисертаційного дослідження. Це забезпечило
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необхідний науковий рівень та новаторський характер дисертаційного 

дослідження А.А. Мельник.

Переважна більшість положень, висновків і пропозицій, сформульованих 

дисертантом, належним чином обгрунтовано та апробовано на 16 всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях, викладено у 8 статтях, 

опублікованих у фахових виданнях України з юридичних наук, 1 з яких - 

внесена до міжнародних науковометричних баз даних.

Автореферат дисертації відповідає змісту дисертації та повністю 

відображає основні положення і результати дисертаційного дослідження.

Вважаємо, що практичне значення одержаних результатів полягає у 

можливості їх використання у науково-дослідній роботі -  для подальшої 

теоретичної розробки проблем, пов’язаних із значенням, критеріями та 

аспектами якості закону; у правотворчій діяльності -  для уточнення змісту, 

деталізації якісних законів та вдосконалення сучасного етапу правотворчої 

роботи; у навчальному процесі -  при підготовці навчально-методичних 

матеріалів, розділів підручників та навчальних посібників, проведенні занять з 

навчальних дисциплін «Актуальні проблеми теорії держави і права», «Теорія 

держави та права», «Юридична техніка».

Водночас, дисертаційне дослідження Мельник Алли Анатоліївни містить 

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

захисту:

1. Ми підтримуємо ідею дисертантки щодо виокремлення філософського 

підходу до дослідження категорії «якість» як багатоаспектної, що має прояв і у 

сфері права. Однак, визначаючи філософію як методологічну основу процесу 

наукового пошуку, потребує, на нашу думку, уточнення, які ж філософські 

підходи можливо застосувати в процесі з ’ясування сутності якості саме у 

правовій сфері.

2. У цілому погоджуємося із обґрунтованою дисертанткою юридичною 

характеристикою закону. Однак, в умовах сучасної соціалізації функціонування 

державно-правових інституцій вважаємо, що юридична характеристика якості 

закону повинна бути доповненою соціальною її характеристикою.
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3. Розглядаючи проблему законодавчої техніки, дисертантці більше уваги 

потрібно було б звернути на проблему співвідношення вимог законотворчої 

техніки та якості закону, оскільки вони є взаємодіючими та взаємозалежними, 

зберігаючи, водночас відносну самостійність.

4. У підрозділі 3.3 дисертанткою зроблено спробу здійснити «класифікацію 

проблем мовних правил застосування законодавчих текстів» та виокремлено 

наступні проблеми: «уніфікації юридичної термінології, викладу нормативного 

матеріалу у текстах законів, підвищення якості правової мови як елемента 

техніко-юридичного критерію якості закону, подолання мовно-стильової 

аномалії законодавчих текстів мовною компетенцією законодавця» (с. 189-191). 

Вказана робота є цілком виправданою як з наукової, так і з практичної точки 

зору, однак класифікація значно виграла б, якби дисертанткою було 

сформульовано комплекс критеріїв такої класифікації, що значно розширило б 

класифікацію та коло виокремлених автором різновидів проблем мовних 

правил застосування законодавчих текстів. Окрім того, поза увагою 

залишились такі проблеми як: побудова законодавчих конструкцій, офіційно- 

діловий стиль викладення законодавчих положень тощо.

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
"і

дисертаційного дослідження.

Дана дисертаційна роботи виконана на належному теоретичному рівні, 

що свідчить про здатність автора А. А. Мельник 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 Мельник Алли Анатоліївни на тему «Якість закону: теоретико- 

методологічний та техніко-юридичний аспекти», 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
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ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 зі змінами, а її автор, Мельник Алла 

Анатоліївна, заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень.

Офіційний опонент:

кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник,

старший науковий співробітник

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
ґ \  ґ —̂

НАН України Л ахонич
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У спеціалізовану вчену раду Д 26.001.04 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60)

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Мельник Алли Анатоліївни 

«Якість закону: теоретико-методологічний та техніко-юридичний 
аспекти», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальістю 12.00.01 -  теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових учень

Актуальність теми дисертаційної роботи. Дисертація А. А. Мельник -  
робота присвячена розгляду актуальної у науковому і прикладному аспектах 
теми. Сьогодні серед науковців та практиків аксіоматичного характеру набуло 
твердження про те, що ефективність правового регулювання суспільних відносин 
(що є одним із основних завдань сучасної держави соціально-демократичної 
орієнтації) зумовлюється якістю існуючої нормативно-правової бази. Оскільки 
серед нормативно-правових актів як основного джерела права України 
визначальне місце займають закони, то, вочевидь, ефективність 
праворегулятивної функції нашої держави залежить значною мірою від їх 
досконалості.

Правотворчі помилки у законодавстві України, які виявляються за 
результатами узагальнення судової практики, на яких акцентують правники на 
конференціях, круглих столах, у своїх публікація, свідчать про недостатню 
якість національного законодавства, його відставання від соціальних, 
економічних та політичних потреб суспільства й загалом невідповідність 
вимогам нормопроектної техніки.

Не сприяє пошуку засобів забезпечення передумов для створення 
досконалого національного законодавства й відсутність на доктринальному рівні 
єдності підходів стосовно розуміння терміна «якість закону», співвідношення 
понять «якість Закону» та «ефективність закону», критеріїв якісності 
законодавчих актів.

Можна навіть констатувати значну невизначеність та не уніфікованість 
підходів до розуміння якості закону як правового явища, до засобів, способів, 
ідеології і таке інше створення досконалого закону. Фактично існуючі нині в 
України праві реалії стосовно питання досконалості закону обумовили 
необхідність дисертаційного дослідження А. А. Мельник.

Наукова новизна одержаних результатів. Ознайомившись із 
дисертаційною роботою Алли Анатоліївни Мельник «Якість закону: теоретико- 
методологічний та техніко-юридичний аспекти», можна виділити низку 
положень, що містять елементи наукової новизни в теорії права.

1 Вщді>; дїжжодетва та архіву 
! Київського національної о університету 

імені Тараса Шевченка
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Автором 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 XIX століття, 
філософії XX 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.

За результатами проведення відповідних узагальнень теоретичного 
матеріалу та вироблення власної методологічної основи дослідження 
А. А. Мельник запропонувала: а) 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; б) 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.

Заслуговують на увагу розвинуті у роботі А. А. Мельник існуючі наукові 
положення стосовно критеріїв якісності закону у техніко-юридичному аспекті та 
правових шляхів усунення помилок при застосуванні мовних правил формування 
законодавчих текстів.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації. Аналіз тексту дисертації Мельник А. А. дає 
підстави стверджувати, що висвітлення теми дослідження -  якість закону: 
теоретико-методологічний та техніко-юридичний аспекти -  відзначається 
всебічністю та фундаментальністю. Виклад матеріалу у роботі належно 
структурований, основні положення дисертації логічно пов’язані, науковий 
апарат роботи відповідає встановленим вимогам.

Методологічною основою дослідження слугує система філософських, 
загальнонаукових та спеціально-наукових методів. Автор оперує низкою 
філософських методів: 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 -  для характеристики 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
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врахування впливу багатоманітності внутрішнього змісту закону на предмет 
якісності, що втілюється у його нормах, функціях та символах (п.п. 3.2, 3.3). *§

А. А. Мельник дієво використовує загальнонаукові методи: історичний 
метод -  для дослідження генези уявлень філософів-правників про поняття якість І 
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», 
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).

Джерельною основою роботи слугує значний масив наукової літератури та 
нормативно-правові акти, що свідчать про належне опрацювання теми 
дослідження, високий рівень теоретичної підготовки автора. 2

Оцінка змісту та завершеності дисертації. У вступі дисертації 1
обґрунтовано актуальність дослідження, визначено зв’язок з науковими 
програмами, планами, темами, сформульовано мету та завдання дослідження, 
виокремлено предмет та методи дослідження, обґрунтовано теоретико- і
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» 
висвітлено позиції щодо якості закону як самостійної категорії теорії права, 
з’ясовано доктринальні підходи до поняття, значення, аспектів розуміння якості 
закону та обґрунтовано методологічну основу дослідження.

Розділ 2 «Законодавча техніка як інструмент утворення якісних законів» * 
присвячений розгляду питань, які стосуються з’ясування природи, сутності та 
функцій законодавчої техніки як виду юридичної техніки, що безпосередньо 
впливає на якість закону. Мельник А. А. аналізує сучасні підходи до розуміння 
законодавчої техніки. На основі їх узагальнення розглядає законодавчу техніку 
як систему правил, прийомів, способів, що використовуються для пізнавально- 
логічного та нормативно-структурного формування правового матеріалу та 
підготовки якісного тексту закону. Автором виокремлено шість
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взаємопов’язаних елементів законодавчої техніки -  пізнавальний, нормативний, 
логічний, мовний, документально-технічний та процедурний, які в сукупності 
забезпечують характеристику законодавчої техніки. Проаналізовано
співвідношення законодавчої техніки з такими суміжними категоріями як 
законодавчий процес, юридична техніка, спеціальна техніка, нормотворча 
техніка.

Детально розглянуто такі складові законодавчої техніки як: мовний, що 
має вияв у простоті, стислості, ясності і точності законоположень; логічний, що 
забезпечує визначеність, послідовність та несуперечливість закону;
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 також досліджено законодавчу стилістику та 
лінгвістику, особливості побудови словосполучень, речень у тексті закону. Серед 
логічних підсистем виокремлено закон протиріччя, виключеного третього, 
тотожності. Особлива увага приділена впливу процедурних правил на якість 
закону через аналіз нормопроектної діяльності та прийняття закону.

У розділі 3 «Техніко-юридичний аспект якості закону: теоретико-правова 
характеристика» обґрунтовано поняття якості закону у техніко-юридичному 
аспекті, розкрито критерії його якості у техніко-юридичному аспекті та виділено 
помилки у застосуванні мовних правил формування законодавчих текстів.

Техніко-юридичний аспект якості закону розглянуто 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 
та є складним і важливим аспектом, який забезпечує відповідність якісних норм 
закону правилам юридичної (законодавчої) техніки. 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.

Запропоновано дві групи критеріїв якості закону: а) абсолютні (найвища 
юридична сила, незаперечність і інші ознаки закону); б) відносні (пряма дія 
закону, що у деяких випадках є відносним показником, оскільки містить 
відсилочну норму). Серед критеріїв виділено: 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.
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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.

Завершують роботу висновки та пропозиції автора.
Аналіз та оцінка дисертації дає підстави для висновку, що тема дослідження 

висвітлена у повному обсязі, мета дисертації у ході виконання дослідження 
досягнута, дисертація є завершеною науково-кваліфікаційною працею.

У дисертації розроблені наукові положення та отримані результати, які у 
сукупності вирішують актуальне наукове завдання, що полягало у обґрунтуванні 
доктринального розуміння якості закону, з’ясуванні його юридико-технічних 
аспектів, визначенні шляхів вдосконалення якості закону в Україні.

Значення одержаних результатів для науки й практики та рекомендації 
щодо їх можливого використання. Сформульовані та викладені в дисертації 
положення, узагальнення, висновки та пропозиції мають як загальнотеоретичне, 
так і прикладне значення для розвитку базових концепцій теорії права. 
Результати проведеного дослідження можуть бути використані:

у  науково-дослідній роботі -  для подальшої теоретичної розробки проблем, 
пов’язаних із значенням, критеріями та складовими якості закону; для 
дослідження якості закону через виявлення правотворчих помилок та визначення 
шляхів їх подолання;

у  правотворчій діяльності -  для експертування проектів нормативно- 
правових актів на предмет відповідності правилам нормопроектної техніки й, 
відповідно, якісності, для удосконалення існуючих правових актів з питань 
нормопроектування, для підвищення фаховості правників нормопроектантів;

у навчальному процесі -  при підготовці навчально-методичних матеріалів, 
розділів підручників та навчальних посібників, для проведення занять з 
навчальних дисциплін «Актуальні проблеми теорії права», «Теорія держави і 
права», «Юридична техніка»;

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 
дисертації в опублікованих працях. Основні положення та висновки 
дослідження, що сформульовані в дисертації, відображено 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 Іпбех Сорегпісш Іпїешаїіопаї), 16 тез у збірниках 
матеріалів наукових конференцій.

Таке представлення результатів наукової роботи є достатнім. Кількість 
публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлення результатів та розкриття змісту
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дисертації відповідає вимогам ДАК України та «Порядку присудження наукових 
ступенів». Зазначені публікації повною мірою висвітлюють основні наукові 
положення 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 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.), XII Міжнародній науково-практичній 
конференції «Актуальні питання реформування правової системи України»
(м. Луцьк, 26-27 червня 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 
«Теоретико-методологические и конституционньїе основи устойчивого развития 
национальной правовой системи в условиях глобальних и региональних процессов 
в контексте защити 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.), XIII Міжнародній науково-практичній 
конференції «Актуальні питання реформування правової системи України» (м. 
Луцьк, 24-25 червня 2016 р.), II Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування» (м. Львів, 24-25 
листопада 2016 р.), III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Держава і 
право та правотворчі традиції українського народу» (до 150-річчя М.С. 
Грушевського)» (м. Ірпінь, 23 листопада 2016 р.), III Міжнародній науково- 
практичній конференції «Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та 
прийняття нормативно-правових актів» (м. Київ, 2-3 листопада 2017 р.), XIII 
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.).

Вважаємо, що дисертація пройшла належну апробацію і є самостійною |  
науковою працею, що має завершений характер.

Спрямованість науково-практичних конференцій, де відбувалася апробація |  
дисертації, характер статей дисертанта, в яких відображено положення 
дисертації і результати проведених досліджень, повною мірою розкривають 
вирішення А. А. Мельник наукового завдання, яке полягало у обґрунтуванні
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доктринального розуміння якості закону, виявленні юридико-технічних аспектів 
якісності закону, визначенні шляхів вдосконалення якості закону в Україні.

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 
Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави стверджувати, що 
за структурою та змістом він відповідає вимогам, що ставляться МОН України. У 
тексті автореферату відображено основні положення, зміст, результати і 
висновки здійсненого А. А. Мельник дисертаційного дослідження. Зміст 
автореферату та основні положення дисертації є ідентичними.

Дискусійні положення та зауваження. Позитивно оцінюючи здобутки А. 
А. Мельник, вважаємо за необхідне зазначити наступні дискусійні положення та 
зауваження до поданої дисертаційної роботи:

1. Досліджуючи поняття та форми прояву якості закону, дисертантка 
правильно звертає увагу на існуючий науковий плюралізм стосовно його 
розуміння. Однак, важливо було б виділити в існуючих доктринальних підходах 
ті ідеї та положення, що складають основу авторського розуміння якості закону.

2. У розділі першому роботи виокремлено такий аспект розуміння якості 
права як лінгвістичний. На нашу думку він визначений дещо тезисно й потребує 
уточнення дисертанткою у процесі захисту.

3. А. А. Мельник висловлює цікаву думку про певну доцільність визначення 
(дефінування) кожного нового терміну у тексті закону. Звичайно це сприятиме 
його належному розумінню та уніфікованому застосуванню. Однак викликає 
питання, чи це не буде перевантажувати законодавство й порушувати принцип 
законодавчої текстуальної економії?

4. У підрозділі 3.2 автор розглядає питання техніко-юридичних критеріїв 
якості закону та пропонує віднести до їх складу критерії: «якості структури 
закону», «лінгвістичної якості закону», «якості відповідності формального та 
оціночного у нормах закону» (с. 171-174). Однак в роботі не зазначено, чи є 
вказаний перелік техніко-юридичних критеріїв вичерпний та універсальний для 
усіх категорій законодавчих актів в Україні.

5. Повністю підтримуємо 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. Серед 
науковців є, однак, позиція, що соціальна спрямованість закону не може 
поєднуватись (охоплюватись, знаходити своє відображення, бути складовою 
тощо) із правотворчою технікою (яка охоплює формально-технічні правила 
нормотворення). Які аргументи для підтвердження своєї позиції може навести А. 
А. Мельник?

Загалом, висловлені зауваження не ставлять під сумнів отримані наукові 
результати та можуть бути виправлені у подальших наукових дослідженнях 
дисертантки.

Загальний висновок. Дисертація Алли Анатоліївни Мельник на тему 
«Якість закону: теоретико-методологічний та техніко-юридичний аспекти» є 
одним із перших у сучасній вітчизняній загальнотеоретичній юридичній науці
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комплексним науковим дослідженням якості закону на теоретико- 
методологічному та техніко-юридичному рівнях.

Актуальність теми дисертації, ступінь обґрунтованості наукових положень, 
висновків і рекомендацій, новизна та повнота викладу в опублікованих працях 
відповідають вимогам до кандидатських дисертацій.

Вважаємо, що дисертація на тему «Якість закону: теоретико-методологічний 
та техніко-юридичний аспекти», представлена на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук, відповідає спеціальності 12.00.01 та вимогам пунктів 
9, 11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р., а її автор -  Алла 
Анатоліївна Мельник -  заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень.

Офіційний опонент:
доктор юридичних наук, доцент 
завідувач кафедри теорії та філософії права 
юридичного факультету 
Львівського національного університету
імені Івана Франка В. М. Косович
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