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У статті розглядається удосконалення законодавства як правотворча діяльність. Визначено складові удоско-
налення законодавства як діяльності, а саме суб’єкт, об’єкт та предмет, засоби та способи, результат та мета 
удосконалення законодавства. За результатами дослідження запропоновано авторське визначення поняття «удо-
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В статье рассматривается совершенствование законодательства как правотворческая деятельность. 
Определены составляющие совершенствования законодательства как деятельности, а именно субъект, объект и 
предмет, средства и способы, результат и цель совершенствования законодательства. По результатам исследова-
ния предложено авторское определение понятия «совершенствование законодательства».
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The article researches improvement of legislation how law-making activity. From this point of viewthe components 
ofimprovement of legislation aresubject, objectand, means and methods, result and purpose oflaw-makingactivity.
Theauthor’sdefinition of the notion of “improvement of legislation” is formulatedintheendofthearticle.
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Актуальність теми. Сьогодні досить часто як на-
уковці, так і практики говорять та пишуть про необ-
хідність удосконалення законодавства, що регулює 
ту чи іншу сферу суспільних відносин. При цьому 
поняття «удосконалення законодавства» використо-
вується як само собою зрозуміле і таке, що не потре-
бує роз’яснення. Однак удосконалення законодавства 
як форма людської активності перш за все є певним 
видом діяльності. Діяльність – це специфічно люд-
ська форма ставлення до навколишнього світу, зміс-
том якої є доцільні зміни і перетворення речей і явищ 
залежно від людських потреб. Відповідно, будь-яка 
діяльність характеризується такими структурними 
елементами, як суб’єкт, об’єкт та предмет, засоби та 
способи, результат та мета діяльності. Дослідження 
складових удосконалення законодавства як певної 
діяльності дасть можливість не лише скласти уяв-
лення про удосконалення законодавства як цілісний 
правовий феномен на загальнотеоретичному рівні, а 
й сформулювати визначення останнього. Адже в на-

уці визначення цінне не саме по собі, а є природним 
підсумком і закономірним результатом попереднього 
процесу вивчення предмету [1, с. 49].

Виклад основного матеріалу. Суб’єкт і об’єкт –  
це протилежності, через взаємодію яких реалізуєть-
ся процес будь-якої діяльності. Суб’єктом діяльнос-
ті виступає носій діяльності, джерело активності, 
спрямованої на об’єкт (індивід, соціальна група, 
суспільство в цілому). Щодо діяльності, пов’язаної 
з удосконаленням законодавства, то очевидно, що в 
процесі цієї діяльності законодавство змінюється у 
бік поліпшення, робиться кращим, більш доскона-
лішим. Відповідно, суб’єктами удосконалення за-
конодавства можуть бути тільки суб’єкти, які мають 
право вносити зміни в чинне законодавство шляхом 
прийняття відповідних нормативно-правових актів, 
тобто суб’єкти, наділені правотворчими повнова-
женнями (суб’єкти правотворчості або правотворчі 
суб’єкти). Щодо суб’єктів правотворчої діяльності, 
то, як відомо з теорії права, правотворчість здій-
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снюють два соціальні інститути: 1) громадянське 
суспільство (народ) та його окремі суб’єкти (терито-
ріальні громади, органи місцевого самоврядування, 
об’єднання громадян); 2) держава (в особі держав-
них органів та їх посадових осіб). Зокрема, в Укра-
їні суб’єктами правотворчої діяльності, а отже, і 
суб’єктами удосконалення законодавства, є:

1) Верховна Рада України, до повноважень якої 
належить внесення змін до Конституції України, 
прийняття законів (ст. 85 Конституції України). Та-
кож нормативний характер можуть мати постанови, 
прийняті Верховною Радою України (ст. 89 Регла-
менту Верховної Ради України);

2) Президент України на основі та на виконання 
Конституції і законів України видає укази і розпо-
рядження, які є обов’язковими до виконання на те-
риторії України (п. 3 ст. 106 Конституції України). 
Відповідно до п. 3 Указу Президента України «Про 
Положення про порядок підготовки та внесення про-
ектів актів Президента України» від 15.11.2006 р.  
(із змінами), рішення Президента України, якщо хоча 
б одне з положень рішення розраховано на постійну 
або багаторазову дію (має нормативний характер), 
оформляються указами Президента України;

3) Кабінет Міністрів України в межах своєї ком-
петенції видає постанови і розпорядження, які є 
обов’язковими до виконання (ч. 1 ст. 117 Конституції 
України). Акти Кабінету Міністрів України норматив-
ного характеру видаються у формі постанов Кабінету 
Міністрів України(п. 2 ст. 49 Закону України «Про Ка-
бінет Міністрів України» від 27.02.2014 р. (із змінами));

4) Відповідно до Закону України «Про цен-
тральні органи виконавчої влади» вiд 17.03.2011 р.  
(із змінами), систему центральних органів виконав-
чої влади України складають міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади (служби, агент-
ства, інспекції). Міністерства у межах своїх повно-
важень, на основі і на виконання актів законодавства 
України видають накази, які підписує міністр. На-
кази за своїм змістом можуть бути нормативними 
і ненормативними (ст. 15 Закону). Інші центральні 
органи виконавчої влади у межах своїх повнова-
жень, на основі і на виконання актів законодавства 
України видають накази організаційно-розпорядчо-
го характеру, організовують та контролюють їх ви-
конання (ст. 23 Закону). Також, відповідно до ст. 24 
Закону, центральними органами виконавчої влади зі 
спеціальним статусом є Антимонопольний комітет 
України, Фонд державного майна України, Держав-
ний комітет телебачення і радіомовлення України. 
Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені 
інші центральні органи виконавчої влади зі спеціаль-
ним статусом. Зокрема, особливим центральним ор-
ганом державного управління, центральним банком 
України є Національний банк України. Відповідно 
до ст. 56 Закону України «Про Національний банк 
України» від 20.05.1999 р. (із змінами), Національ-
ний банк видає нормативно-правові акти у формі 
постанов Правління Національного банку, а також 
інструкцій, положень, правил, що затверджуються 
постановами Правління Національного банку;

5) Місцеві державні адміністрації здійснюють 
виконавчу владу на території відповідної адміні-
стративно-територіальної одиниці. Відповідно до ст.  
ст. 6, 41, Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» від 9.04.1999 р. (із змінами), міс-
цеві державні адміністрації видають нормативно-
правові акти, зокрема, голови місцевих державних 
адміністрацій в межах своїх повноважень видають 
розпорядження, а керівники структурних підрозді-
лів – накази;

6) Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.  
(із змінами), місцеве самоврядування здійснюєть-
ся територіальними громадами сіл, селищ, міст як 
безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські 
ради та їх виконавчі органи, а також через районні 
та обласні ради, які представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ, міст. Відповідно, 
рада в межах своїх повноважень приймає норматив-
ні та інші акти у формі рішень; виконавчий комітет 
сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі 
її створення) ради в межах своїх повноважень при-
ймає рішення; сільський, селищний, міський голо-
ва, голова районної у місті, районної, обласної ради 
в межах своїх повноважень видає розпорядження  
(ч. ч. 1, 6, 8 ст. 59 Закону).

Об’єкт діяльності – це те, що протистоїть суб’єкту, 
на що спрямована діяльність суб’єкта. На думку ав-
тора, об’єктом удосконалення законодавства є пра-
вова інформація. Відповідно, до ч. 1, 2 ст. 17 Зако-
ну України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. (із 
змінами), правова інформація – це будь-які відомості 
про право, його систему, джерела, реалізацію, юри-
дичні факти, правовідносини, правопорядок, пра-
вопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику 
тощо. Джерелами правової інформації є Конституція 
України, інші законодавчі і підзаконні нормативно-
правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і 
принципи міжнародного права, а також ненорматив-
ні правові акти, повідомлення засобів масової інфор-
мації, публічні виступи, інші джерела інформації з 
правових питань. При підготовці пропозицій щодо 
удосконалення законодавства діяльність суб’єкта 
правотворчості спрямована не тільки на офіційні 
юридичні джерела, що зазнають змін і, відповідно, 
удосконалюються в процесі діяльності, а й на інші 
джерела правової інформації, що вивчаються та вра-
ховуються при прийнятті рішення про внесення змін 
до чинного законодавства. Наприклад, це може бути 
інформація щодо практики застосування законодав-
ства, результати наукових досліджень, зарубіжний 
досвід в певній сфері правового регулювання тощо.

Предметом діяльності вважається певна ціліс-
ність, що виокремлюється з об’єкта, ті його аспекти, 
частини, властивості, які перетворюються, зміню-
ються в результаті діяльності. Відповідно, предме-
том удосконалення законодавства є законодавство, 
оскільки саме останнє зазнає змін в процесі удоско-
налення, покращується, поліпшується. Слід зазначи-
ти, що незважаючи на те, що термін «законодавство» 
є одним з найбільш використовуваних в юридичній 
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науці та практиці, розуміння змісту цього поняття 
на сьогодні не має свого однозначного тлумачення. 
В теорії права термін «законодавство» традицій-
но використовується в двох значеннях: у вузькому 
(як сукупність усіх законів держави) і в широкому 
(як сукупність усіх джерел офіційно встановлено-
го об’єктивного права, тобто законів і підзаконних 
нормативно-правових актів, міжнародних догово-
рів тощо). О.Ф. Скакун пропонує розглядати також 
серединне розуміння поняття «законодавство» (між 
широким і вузьким). В цьому випадку поняття «за-
конодавство» визначається як система нормативно-
правових актів вищих органів державної влади: зако-
ни і підзаконні акти парламенту, президента, уряду. 
Саме таке тлумачення поняття «законодавство» дав 
Конституційний Суд України щодо трудового за-
конодавства [2, с. 312]. Згідно Рішення Конститу-
ційного Суду України, термін «законодавство», що 
вживається у ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю 
України, треба розуміти так, що ним охоплюються 
закони України, чинні міжнародні договори Украї-
ни, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, а також постанови Верховної Ради 
України, укази Президента України, декрети і поста-
нови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах 
їх повноважень та відповідно до Конституції Украї-
ни і законів України [3]. При наведеному тлумаченні 
терміну «законодавство», наприклад, такі підзаконні 
нормативно-правові акти, як накази міністерств, не 
охоплюються цим поняттям.

Офіційне тлумачення поняття «законодавство» 
було запропоновано в законопроекті № 0922 «Про 
нормативно-правові акти»: «Законодавство України –  
утворена на ієрархічній основі система нормативно-
правових актів та міжнародних договорів України» 
[4]. Аналізуючи застосування терміну «законодав-
ство» на нормотворчому рівні, В. Сущенко пише, що 
велика кількість законів, незалежно від сфери сус-
пільних відносин, яку вони покликані врегулювати, 
містить вказівку на те, що слід вважати законодав-
ством у відповідній сфері правового регулювання. 
Автор робить висновок, що в галузевих правничих 
науках законодавець дотримувався широкого підхо-
ду до розуміння терміну «законодавство» [5]. Слід 
згадати і про зарубіжний досвід законодавчого закрі-
плення визначення поняття «законодавство». Напри-
клад, в Законі Республіки Білорусь «Про нормативні 
правові акти Республіки Білорусь» від 10.01.2000 р. 
термін «законодавство» визначено як система нор-
мативно-правових актів, що регулюють суспільні 
відносини [6]; в Законі Республіки Казахстан «Про 
нормативні правові акти» від 24.03.1998 р. – як су-
купність нормативних правових актів, що прийняті в 
установленому порядку [7]. Таким чином, досліджу-
ючи удосконалення законодавства, доцільно притри-
муватися широкого підходу до розуміння поняття 
останнього як сукупності усіх офіційних юридичних 
джерел (форм) права держави (в Україні це норма-
тивно-правові акти та міжнародні договори).

Діяльність є активністю суб’єкта, що має усві-
домлюваний характер і спрямована на досягнення 

поставленої мети – уявної моделі майбутнього ре-
зультату діяльності (те, чого суб’єкт діяльності праг-
не досягнути). Саме з цією моделлю зіставляється 
отриманий результат діяльності. Відповідно, метою 
удосконалення законодавства є його ефективність.

Цілеспрямована діяльність є процесом праці, 
що характеризується результатом праці, засобами 
та способом праці. Процес праці – це перетворення 
ідеального результату, що був на початку уявним, 
на реальний результат праці в кінці цього процесу, 
з використанням відповідних засобів праці та спо-
собу праці. Результатом праці є створення певного 
нематеріального чи матеріального блага, в якому вті-
лені знання, навички, уміння суб’єкта праці. Щодо 
удосконалення законодавства, то його результатом є 
належна якість законодавства.

Якість законодавства (результат удосконалення 
законодавства) обумовлює, забезпечує ефективність 
законодавства (мету удосконалення законодавства). 
Таким чином, в межах дослідження питання удо-
сконалення законодавства, ґрунтовної наукової роз-
робки потребують і такі взаємопов’язані юридичні 
категорії як «якість законодавства» та «ефективність 
законодавства», зокрема, визначення їх критеріїв. Як 
відомо, якість законодавства характеризується двома 
аспектами – соціальним та юридичним. Соціальний 
аспект якості законодавства відображає відповід-
ність змісту законодавства соціальним реаліям (еко-
номічним, політичним та іншим), а юридичний ас-
пект якості законодавства відображає відповідність 
законодавства мовним та логічним вимогам право-
творчої техніки. Відповідно, найпоширенішим уяв-
ленням про ефективність законодавства є з’ясування 
співвідношення фактичного результату дії законо-
давства й тих соціальних цілей, для досягнення яких 
це законодавство було прийнято. Сучасне тракту-
вання ефективності законодавства пов’язують із се-
редовищем дії права, під яким розуміють взаємодію 
багатьох складових: стану економіки, політичного 
режиму, якості законодавства, ефективності роботи 
правових установ тощо [8].

Щодо засобів діяльності по удосконаленню зако-
нодавства, то в найбільш широкому розумінні остан-
німи є як різного роду предмети матеріального сві-
ту (наприклад, засоби збору та обробки інформації, 
зокрема, комп’ютерна техніка), так і нематеріальні 
явища (мова, норми права, юридичні конструкції 
тощо) за допомогою яких суб’єкт здійснює вплив на 
об’єкт (предмет). В межах дослідження нас цікав-
лять саме правові (юридичні) засоби. В теорії права 
у найзагальнішому вигляді правові засоби розгляда-
ються як такі юридичні інструменти, за допомогою 
яких суб’єкти права можуть задовольнити свої ін-
тереси, досягнути поставлених цілей. Ці цілі можуть 
бути різні, але в кінцевому випадку вони зводяться 
до певної упорядкованості суспільних відносин  
[9, с. 104]. Як правові засоби у діяльності, пов’язаній 
з удосконаленням законодавства, виступають: нор-
ми права, юридичні терміни і юридичні конструк-
ції, правові акти, модельні нормативно-правові акти 
тощо. Правовими засобами також можна назвати 
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процесуальні форми здійснення діяльності: зокрема, 
сесії та пленарні засідання Верховної Ради України, 
засідання парламентських комітетів, засідання Кабі-
нету Міністрів України тощо.

Будь-яка діяльність, в тому числі і діяльність 
з удосконалення законодавства, здійснюється у 
певний спосіб, тобто за допомогою використання 
певних прийомів, методів, з дотриманням певно-
го порядку дій (певних процедур). Справді, слово 
«спосіб» у словниках тлумачиться як той чи інший 
порядок, образ дій, дія або система дій, що засто-
совуються при виконанні якої-небудь роботи, при 
здійсненні чого-небудь, прийом, метод для здійснен-
ня, досягнення чого-небудь [10, с. 448; 11, с. 571;  
12, с. 658]. В свою чергу, у філософії через поняття 
«спосіб» визначається поняття «техніка» як спосіб 
добиватися чого-небудь, досягати, здійснювати; у 
самому широкому розумінні слова – як сукупність 
засобів людської діяльності, спрямованої на зміну 
того, що є, відповідно до людських потреб та ба-
жань [13, с. 453]. Відповідно, для позначення спо-
собу (прийомів, методів та процедур) діяльності 
по удосконаленню законодавства можна викорис-

товувати поняття «техніка удосконалення законо-
давства», що може розглядатися як правотворча 
техніка. Щодо розуміння правотворчої, зокрема, за-
конодавчої техніки, то поняття та зміст останньої 
були розроблені автором статті в монографічному 
дослідженні «Проблеми законодавчої техніки в 
Україні: теорія та практика» [14].

Висновки. Враховуючи вищесказане, можна за-
пропонувати наступне визначення поняття «удо-
сконалення законодавства»: «Удосконалення зако-
нодавства – це діяльність суб’єктів правотворчості 
по зміні стану чинного законодавства, яка здійсню-
ється за допомогою використання відповідних пра-
вових засобів та правотворчої техніки; результатом 
такої діяльності є належна якість законодавства, а 
метою – ефективність законодавства». Подальше 
дослідження складових удосконалення законодав-
ства не тільки сприятиме становленню теорії право-
творчості, на необхідність розробки якої все частіше 
наголошується у юридичній літературі, але в першу 
чергу сприятиме практичному вирішенню проблем, 
пов’язаних з забезпеченням належної якості та ефек-
тивності національного законодавства.
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