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У статті досліджується ревізія законо-
давства як діяльність органів держави, 
що є необхідною передумовою вдосконален-
ня національного законодавства. Форму-
люється авторське визначення поняття 
«ревізія законодавства» та розгляда-
ються її види: формальна та змістовна 
ревізія законодавства.
Ключові слова: законодавство України, 
удосконалення законодавства, ревізія за-
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В статье исследуется ревизия законо-
дательства как деятельность органов 
государства, которая является необхо-
димой предпосылкой усовершенствования 
национального законодательства. Форму-
лируется авторское определение понятия 
«ревизия законодательства» и рассма-
триваются ее виды: формальная и содер-
жательная ревизия законодательства.
Ключевые слова: законодательство 
Украины, усовершенствование законода-
тельства, ревизия законодательства.

Th e article researches the revision of legislation 
as activity of organs of the state, which is 
the necessary condition of improvement of 
national legislation. Th e author defi nition 
of the notion of «revision of legislation» is 
formulated and its types examined: formal 
and essence revision of legislation.
Keywords: legislation of Ukraine, improvement 
of legislation, revision of legislation.
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С
ьогодні нагальним є  питання 
вдосконалення національно-
го законодавства, тобто по-
ліпшення його якості. Як на-

уковці, так і практики, говорячи про не-
обхідність удосконалення законодав-
ства, звертають увагу на  його числен-
ні недоліки: громіздкість, брак систем-
ності та  стабільності, наявність прога-
лин та  суперечностей, недосконалість 
та  неефективність нормативних поло-
жень тощо. Однією з необхідних переду-
мов удосконалення чинного законодав-
ства є  його ревізія, тобто перегляд від-
повідного нормативного матеріалу з ме-
тою внесення змін.

Незважаючи на  те, що  сам термін 
«ревізія законодавства» досить час-
то використовується як  науковцями, 
так і  практиками, зміст цього понят-
тя в юридичній науці практично не до-
сліджений. Частково це поняття роз-
глядається в монографії «Кодифікація 
законодавства України: теорія, мето-
дологія, техніка» [1, с.  65-66, 114-119]. 
Серед російських учених поняття «ре-
візія законодавства» у  своїх наукових 
працях визначають, зокрема, М. М. Лі-
тягин, І. М. Сенякін та ін.

У цій статті розкрито зміст поняття 
«ревізія законодавства» як відповідної 
діяльності, що характеризується своїм 
суб’єктом, об’єктом (предметом), засо-
бами (способом), результатом, метою, 
а також формулювання визначення по-
няття «ревізія законодавства» та  ви-
значення видів ревізії законодавства.

Насамперед слід звернутися до  ана-
лізу дефініцій поняття «ревізія законо-
давства», що  наводяться в  юридичній 
літературі. Так, на думку О. І. Ющик ре-
візією законодавства слід називати вид 
упорядкування законодавства за  кри-
терієм чинності на  відміну від  інших 
його видів, зокрема систематизації [1, 
с.  66]. За словами І.  М.  Сенякіна, не-

обхідність ревізії законодавства вба-
чається у  тому, щоб в  офіційному по-
рядку визнати такими, що  втратили 
чинність і  є зміненими, ті акти, сфера 
дії яких перекрита новим законодав-
ством. Розчистка нормативного маси-
ву і складання переліків застарілих, не-
діючих правових актів  – основне за-
вдання ревізії [2, с. 24].

Іншої думки щодо розуміння понят-
тя «ревізія законодавства» М. М. Літя-
гин. Автор розглядає поняття як скла-
дову частину систематизації законо-
давства, необхідний її інструмент. При 
цьому він зазначає, що  за  своїм зміс-
том ревізія багато в  чому збігається 
з  діяльністю з  приведення норматив-
них актів у  відповідність до  прийня-
тих пізніше законодавчих актів, однак 
між цими видами діяльності є  й від-
мінність. Приведення нормативних ак-
тів у відповідність до нових законодав-
чих актів – безперервний процес, тоді 
як ревізія у звичному її розумінні є епі-
зодичним заходом, має обмежені ча-
сові рамки. Термін «ревізія законодав-
ства», на  думку М.  М.  Літягина, є  до-
цільним при проведенні масштабних 
заходів, пов’язаних з  підготовкою різ-
них зібрань законодавства, його га-
лузевою кодифікацією при підготовці 
Зводу законів [3, с. 26].

На відміну від вищезазначеного під-
ходу інші автори визначають реві-
зію законодавства як  перегляд рані-
ше прийнятих нормативно-правових 
актів з  певного предмета регулюван-
ня у  зв’язку з  прийняттям нових ак-
тів [4]. Таким чином, в  юридичній лі-
тературі не  вироблено єдиного підхо-
ду до розуміння поняття «ревізія зако-
нодавства». Наведені приклади свід-
чать, що  одні автори розглядають ре-
візію законодавства як  складову сис-
тематизації законодавства, а  інші  – 
розглядають ревізію та  систематиза-
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цію як  два окремі види упорядкуван-
ня законодавства. Одні науковці розу-
міють ревізію законодавства як безпе-
рервний, постійний процес перегля-
ду нормативно-правових актів, а  інші 
вважають, що  ревізією законодавства 
є  лише той перегляд нормативно-пра-
вових актів, що  обмежений певними 
часовими рамками тощо.

Перше уявлення про це правове яви-
ще нам підказує сам термін «ревізія за-
конодавства», тлумачення обох його 
складових. Щодо поняття «законодав-
ство», то, як  відомо, цей термін зви-
чайно використовується в двох значен-
нях: у вузькому (як сукупність законів) 
і  в широкому (як сукупність законів 
і  підзаконних нормативно-правових 
актів). Автор притримується більш по-
ширеної точки зору, коли поняття «за-
конодавство» розглядається як  сукуп-
ність усіх нормативно-правових актів. 
З огляду на це, поняття «ревізія норма-
тивно-правових актів», що дуже часто 
використовується як  науковцями, так 
і практиками, слід вважати синонімом 
поняття «ревізія законодавства».

Щодо слова «ревізія», то тлумачний 
словник визначає цей термін як  пе-
регляд чого-небудь з  метою внесення 
змін [5, с.  584]. Отже, найпершим уяв-
ленням про  досліджуване явище є  ро-
зуміння його як  діяльність з  перегля-
ду законодавства з  метою підготовки 
та  прийняття нормативно-правових 
актів про внесення змін.

Будь-яка діяльність характеризуєть-
ся своїм суб’єктом, об’єктом (предме-
том), засобами (способом), результа-
том та  метою діяльності. Розглянемо 
ревізію законодавства з  огляду на  ви-
щезазначені характеристики.

Суб’єкт діяльності  – той, хто здій-
снює цю діяльність, виявляє ак-
тивність, спрямовану на  об’єкт. 
Суб’єктами ревізії законодавства 

є державні органи та органи місцевого 
самоврядування (їх структурні підроз-
діли або  створені ними спеціальні ро-
бочі групи (комісії)).

Відповідно до  пункту 2 постанови 
Кабінету Міністрів України «Про за-
твердження Положення про  держав-
ну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств та  інших органів ви-
конавчої влади» (з наступними зміна-
ми) від  28.12.1992  р. №  731 [6] до  по-
вноважень міністерств, інших орга-
нів виконавчої влади належить забез-
печення постійного перегляду вида-
них ними нормативно-правових актів 
з метою приведення їх у відповідність 
до  Конституції та  законів України, ін-
ших актів законодавства, Конвен-
ції про  захист прав людини і  осново-
положних свобод 1950 р. і протоколів 
до  неї, міжнародних договорів Украї-
ни, згоду на  обов’язковість яких нада-
но Верховною Радою України, та acquis 
communautaire, з урахуванням практи-
ки Європейського суду з прав людини.

Для проведення ревізії норматив-
но-правових актів відповідним орга-
ном можуть створюватися спеціальні 
робочі групи (комісії). Наприклад, від-
повідно до  ст.  3 Закону України «Про 
прискорений перегляд регуляторних 
актів, прийнятих органами та  посадо-
вими особами місцевого самовряду-
вання» від  14.12.2010  р. №  2784-VI [7] 
для  проведення прискореного пере-
гляду регуляторних актів утворюються 
робочі комісії.

Ревізія законодавства є однією з не-
обхідних передумов його вдоскона-
лення, а отже, логічно, що з перегляду 
відповідних нормативно-правових ак-
тів автоматично має починатися пра-
вотворча діяльність, тобто діяльність, 
пов’язана з прийняттям нових або вне-
сенням змін до  чинних нормативно-
правових актів. Відповідно всі право-
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творчі суб’єкти здійснюють ревізію за-
конодавства. Таким чином, суб’єктами 
ревізії законодавства є  державні орга-
ни, які  здійснюють ревізію (перегляд) 
законодавства відповідно до  своїх по-
вноважень, визначених нормативно-
правовими актами.

Об’єктом (предметом) будь-якої ді-
яльності є  те, на  що  безпосередньо 
спрямована ця діяльність. У цьому ви-
падку об’єктом ревізії законодавства 
є  нормативно-правові акти, що  відпо-
відають певному критерію. Наприклад, 
при прийнятті нового законодавчо-
го акта для  приведення інших норма-
тивно-правових актів у  відповідність 
до  нового закону необхідно провести 
їх  ревізію за  таким критерієм, як  сфе-
ра правового регулювання. Або від-
повідно до  Закону України «Про при-
скорений перегляд регуляторних актів, 
прийнятих органами та  посадовими 
особами місцевого самоврядування» 
від 14.12.2010 р. № 2784-VI [7] об’єктом 
ревізії є  всі регуляторні акти, прийня-
ті органами та  посадовими особами 
місцевого самоврядування на  день на-
брання чинності цим законом. Можна 
зробити висновок, що об’єктом ревізії 
законодавства є  сукупність норматив-
но-правових актів, що  відповідають 
певній ознаці ревізії: сфера правово-
го регулювання, орган або період при-
йняття актів тощо.

Метою будь-якої діяльності є  те, за-
ради чого ця діяльність здійснюєть-
ся. Одне слово, метою ревізії законо-
давства є  його вдосконалення, тобто 
поліпшення його якості. Зокрема, від-
повідно до  Закону України «Про при-
скорений перегляд регуляторних ак-
тів, прийнятих органами та  посадови-
ми особами місцевого самоврядуван-
ня» від 14.12. 2010 р. № 2784-VI [7] ме-
тою перегляду є приведення регулятор-
них актів, прийнятих органами та  по-

садовими особами місцевого самовря-
дування, у  відповідність до  принципів 
державної регуляторної політики, ви-
значених у  ст.  4 Закону України «Про 
засади державної регуляторної полі-
тики у  сфері господарської діяльнос-
ті» вiд 11.09.2003  р. №  1160-IV.  Згідно 
з  Концепцією адаптації законодавства 
України до  законодавства Європей-
ського Союзу [8] перегляд законодав-
ства України у сферах, визначених ч. 2 
ст.  51 Угоди про  партнерство і  співро-
бітництво між Україною і Європейськи-
ми Співтовариствами та їх державами-
членами, здійснюється з  метою забез-
печення його приблизної відповідності 
законодавству ЄС тощо. У пункті 1 роз-
порядження Кабінету Міністрів Украї-
ни від  03.12.2008  р. №  1513-р «Про за-
твердження плану невідкладних захо-
дів щодо розв’язання проблем соціаль-
ного захисту інвалідів та забезпечення 
захисту їх  прав» зазначено: «забезпе-
чити перегляд законодавства на  відпо-
відність положенням Конвенції ООН 
про права інвалідів» [9].

Результатом перегляду законодав-
ства є пропозиції щодо внесення змін 
у  нормативно-правові акти, які  пере-
глядаються, або  пропозиції щодо ви-
знання їх  такими, що  втратили чин-
ність. На підставі цих пропозицій роз-
робляються відповідні проекти нор-
мативно-правових актів та  вносять-
ся до  відповідного органу в  уста-
новленому порядку. Наприклад, на-
слідком ревізії законодавства згід-
но із  ст.  7 Закону України «Про при-
скорений перегляд регуляторних ак-
тів, прийнятих органами та  посадови-
ми особами місцевого самоврядуван-
ня» від  14.12.2010  р. №  2784-VI, є  під-
готовка пропозицій за  результатами 
аналізу регуляторних актів, а  саме: 1) 
перелік регуляторних актів, що  відпо-
відають принципам державної регуля-
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торної політики; 2) перелік регулятор-
них актів, що не відповідають принци-
пам державної регуляторної політики 
та потребують унесення до них змін; 3) 
перелік регуляторних актів, що не від-
повідають принципам державної регу-
ляторної політики та  потребують ви-
знання їх  такими, що  втратили чин-
ність, або  скасування; 4) стисле об-
ґрунтування включення кожного ре-
гуляторного акта до  переліків, зазна-
чених у  пунктах 1-3. Органи та  поса-
дові особи місцевого самоврядування, 
до повноважень яких належить розро-
блення проектів актів органів та поса-
дових осіб місцевого самоврядування, 
на  основі переліків регуляторних ак-
тів та  їх  обґрунтувань готують відпо-
відні проекти актів про внесення змін 
до відповідних регуляторних актів, ви-
знання їх  такими, що  втратили чин-
ність, або їх скасування [7].

Щодо способу ревізії законодавства, 
то в  словниках слово «спосіб» тлума-
читься як  той чи  інший порядок, спо-
сіб дій, дія або система дій, що застосо-
вуються при виконанні будь-якої робо-
ти, при здійсненні чогось, прийом, ме-
тод для здійснення, досягнення чогось 
[10, с. 448; 11, с. 571; 5, с. 658]. Ревізія 
законодавства як  діяльність має пев-
ний порядок здійснення. Наприклад, 
у  статті 4 Закону України «Про при-
скорений перегляд регуляторних актів, 
прийнятих органами та  посадовими 
особами місцевого самоврядування» 
від 14.12.2010 р. № 2784-VI [7] установ-
лено такі чотири етапи прискореного 
перегляду регуляторних актів: 1) скла-
дання загальних переліків регулятор-
них актів, прийнятих органами та  по-
садовими особами місцевого самовря-
дування; 2) проведення аналізу регуля-
торних актів; 3) підготовка пропозицій 
за  результатами аналізу регуляторних 
актів; 4) узагальнення результатів при-

скореного перегляду регуляторних ак-
тів та  здійснення контролю за  приве-
денням регуляторних актів у  відповід-
ність до  принципів державної регуля-
торної політики.

Відповідно до  статті 51 Закону Рес-
публіки Молдова «Про законодавчі 
акти» від  27.12.2001  р. №780-XV [12] 
перегляд законодавчих актів вклю-
чає такі етапи: 1) визначення актів, 
що  потребують аналізу та  згрупуван-
ня їх  за  тематикою; 2) аналіз кожного 
акта з  погляду актуальності та  ефек-
тивності; наявності паралелізму та  су-
перечностей з  іншими законодавчими 
актами; наявності прогалин у  їх  поло-
женнях; можливість об’єднання роз-
різнених норм; визначення застаріло-
го характеру акта або  деяких його по-
ложень.

Таким чином, на  думку автора, спо-
сіб ревізії законодавства як певний по-
рядок дій має включати такі етапи:

1) визначення нормативно-правових 
актів, що  відповідають критерію реві-
зії (сфера правового регулювання, дер-
жавний орган, що  прийняв акти, пев-
ний період часу, за  який були прийня-
ті акти). Для визначення обсягу всьо-
го нормативно-правового матеріалу, 
що  підлягає ревізії, здійснюється ін-
вентаризація. Загалом інвентариза-
ція  – це діяльність з  виявлення будь-
яких предметів на  певний період часу 
за  встановленою ознакою. Законодав-
ство  – це виявлення та  фіксація нор-
мативно-правових актів за  встановле-
ною ознакою на певне число [13]. Сво-
єрідною інвентаризацією є  зокрема ін-
корпорація законодавства, тобто ви-
дання різноманітних збірників та  зі-
брань законодавства. Суть інвентари-
зації полягає в підборі, тобто виявлен-
ні та  фіксації нормативно-правового 
матеріалу, який відповідає ознаці реві-
зії. Наслідком цього етапу ревізії є від-
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повідний перелік нормативно-право-
вих актів;

2) проведення аналізу нормативно-
правових актів на  наявність окремих 
нормативно-правових актів або  їх  по-
ложень, які втратили чинність. У юри-
дичній літературі зазначається, що нор-
мативно-правові акти чи їх положення 
можуть утратити чинність як у зв’язку 
з прийняттям нового акта, так і з інших 
підстав (закінчення строку дії акта, на-
стання умов, з  якими пов’язується 
припинення чинності акта: припинен-
ня воєнного чи  надзвичайного стану, 
визнання акта неконституційним по-
вністю або  в  частині органом консти-
туційної юрисдикції тощо). У  цих ви-
падках потрібна відповідна діяльність 
з упорядкування законодавства для за-
безпечення повної, суцільної чиннос-
ті його змісту [1, с.  65-66]. Наслідком 
цього етапу ревізії є  чинна редакція 
нормативно-правових актів, що  відпо-
відають ознаці ревізії;

3) проведення аналізу відібрано-
го нормативно-правового матеріалу 
на  наявність юридично-технічних де-
фектів, тобто паралелізму (дублювань, 
повторень), неузгодженостей, супереч-
ностей та  прогалин у  правовому регу-
люванні суспільних відносин. Зокрема 
на  цьому етапі потрібно проаналізува-
ти нормативно-правові акти, що відпо-
відають ознаці ревізії на відповідність 
їх  Конституції України, міжнародним 
договорам, згода на  обов’язковість 
яких надана Верховною Радою Украї-
ни, нормативно-правовим актам вищої 
юридичної сили тощо. Наслідком цьо-
го етапу ревізії законодавства є  підго-
товка пропозицій щодо усунення юри-
дично-технічних дефектів норматив-
но-правових актів, що  відповідають 
ознаці ревізії;

4) аналіз нормативно-правових актів, 
що відповідають ознаці ревізії з погля-

ду актуальності та  ефективності, ви-
значення застарілого характеру акта 
або деяких його положень, невідповід-
ність вітчизняному та зарубіжному до-
свіду, рівню розвитку юридичної науки 
тощо. Зокрема на цьому етапі необхід-
но виявити застарілі акти, що є чинни-
ми, однак фактично не діють або втра-
тили свою ефективність, не  відповіда-
ють реаліям сьогодення.

Цей етап ревізії законодавства 
за  своєю суттю є  правовим моніто-
рингом. Правовий моніторинг визна-
чають як  діяльність, пов’язану з  ана-
лізом стану нормативного матеріалу, 
що  регулює ту чи  іншу сферу суспіль-
ного життя, узагальненням практики 
реалізації нормативно-правових ак-
тів і виробленням на цій основі пропо-
зицій з  удосконалення правового ре-
гулювання соціальної реальності [14, 
c.  160]. В  юридичній літературі наво-
дяться й інші визначення цього право-
вого явища [15, с. 131], однак спільним 
є те, що поняття правовий моніторинг 
розглядається як  спосіб оцінки якос-
ті, ефективності нормативно-правових 
актів та інструмент підготовки обґрун-
тованих пропозицій з  удосконалення 
законодавства. Моніторити, тобто від-
стежувати стан та динаміку законодав-
ства, можна в різних ракурсах і за най-
різноманітнішими ознакам [13].

Проаналізувавши положення про 
центральні органи виконавчої влади 
(міністерства, державні комітети (дер-
жавні служби) та  центральні органи 
виконавчої влади зі спеціальним ста-
тусом), можна побачити, що  до  осно-
вних завдань центральних органів ви-
конавчої влади належать, зокрема, 
узагальнення практики застосуван-
ня законодавства з  питань, що  вхо-
дять до  компетенції відповідного ор-
гану, та  підготовка пропозицій щодо 
вдосконалення законодавства. Та-
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ким чином, можна зробити висновок, 
що центральні органи виконавчої вла-
ди є  суб’єктами правового моніторин-
гу законодавства з  питань, що  нале-
жать до їх компетенції.

Наслідком цього етапу ревізії за-
конодавства є  підготовка пропозицій 
щодо вдосконалення правового регу-
лювання відповідних суспільних від-
носин;

5) завершальним етапом ревізії за-
конодавства є підготовка узагальнених 
пропозицій про внесення змін до нор-
мативно-правових актів, їх об’єднання 
або  визнання такими, що  втратили 
чинність, та розробка відповідних про-
ектів нормативно-правових актів.

Таким чином, залежно від  того, 
що  є  об’єктом перегляду законодав-
ства  – форма чи  зміст, ревізія зако-
нодавства має два аспекти: формаль-
ний (технічний) та  змістовний (право-
вий). Формальний аспект ревізії зако-
нодавства включає встановлення чин-
ної редакції нормативно-правових ак-
тів, що відповідають ознаці ревізії, ви-
явлення їх юридично-технічних дефек-
тів або невідповідностей, та підготовка 
відповідних проектів нормативно-пра-
вових актів щодо внесення змін у чин-
не законодавство. Змістовний (право-
вий) аспект ревізії законодавства – це 
перегляд нормативно-правових актів, 
що  відповідають ознаці ревізії, з  точ-
ки зору ефективності їх  дії, що  поля-
гає у  виявленні недоліків по суті пра-
вового регулювання відповідних су-
спільних відносин та підготовці відпо-
відних пропозицій щодо внесення змін 
у чинне законодавство.

З огляду на  наведені вище характе-
ристики ревізію законодавства можна 
визначити як діяльність компетентних 
суб’єктів з  формального та  змістов-
ного перегляду нормативно-правових 
актів, що  відповідають певній ознаці 

(сфера правового регулювання, дер-
жавний орган, що  прийняв акти, пев-
ний період часу, за  який були прийня-
ті акти, тощо) з  метою внесення про-
позицій щодо вдосконалення законо-
давства.

Щодо видів ревізії законодавства, 
то залежно від  того, що  є  об’єктом 
перегляду законодавства  – форма 
чи  зміст, можна визначити два осно-
вних види ревізії законодавства: фор-
мальна (технічна) та  змістовна (пра-
вова). Також можна визначати види 
ревізії і  за  іншими критеріями. На-
приклад, залежно від  мети прове-
дення: ревізія законодавства з  метою 
приведення нормативно-правових ак-
тів у  відповідність до  нового норма-
тивно-правового акта, до Конституції 
та  законів України, Конвенції про  за-
хист прав людини й  основополож-
них свобод 1950 р. і протоколів до неї, 
до  міжнародних договорів України, 
згоду на  обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України, до  acquis 
communautaire тощо.

Ревізія (перегляд) нормативно-пра-
вових актів  – це постійний процес, 
що  є  ефективним засобом забезпе-
чення якості законодавства, його упо-
рядкування. Державні органи та  орга-
ни місцевого самоврядування постій-
но приймають нові нормативно-пра-
вові акти або  вносять зміни до  чин-
них нормативно-правових актів. При 
прийнятті кожного нормативно-пра-
вового акта слід проводити ревізію за-
конодавства як  на  відповідність чин-
них нормативно-правових актів до но-
вого акта, так і  на  відповідність ново-
го акта до  нормативно-правових ак-
тів вищої юридичної сили, Конституції 
України, міжнародних договорів Украї-
ни, згоду на  обов’язковість яких нада-
но Верховною Радою України, acquis 
communautaire тощо.
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