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До спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
(01101, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4)

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Риндюк Віри Іванівни
«Упорядкування законодавства України: теоретико-методологічний
та техніко-юридичний аспекти»,
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 теми запропонованого до рецензування дисертаційного
дослідження зумовлена декількома факторами. По-перше, як слушно зауважує
автор, національне законодавство - особливий об’єкт, який щодня змінюється, і
цим викликана потреба його аналізу, ревізії та приведення у відповідність до
потреб соціального життя, темпи розвитку якого суттєво перевищують
нормотворчі процеси. Таким чином зростає неузгодженість між змістом і
формою законодавства, яка робить його розбалансованим і все менш
ефективним, таким, що перестає адекватно виконувати свою суспільну
функцію. По-друге, затримка з проведенням упорядкування законодавства веде
до його хаотичного

нагромадження,

внаслідок якого

йде руйнування

нормативно-правової основи життя суспільства, держави і громадян, навіть
виникає загроза національній безпеці. Така затримка не в останню чергу
обумовлена відсутністю наукового поняття про упорядкування законодавства і
відповідних
діяльності.

науково-методичних
А

по-третє,

цілком

рекомендацій
логічно

щодо

здійснення

наголошується

в

цієї

дисертації,

актуальність обраної теми можна пояснити тим, що, з одного боку, все нові
теоретико-правові

дослідження

феномена

законодавства

зумовлюються
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відсутністю його задовільного наукового поняття, яке досі не сформулюване
через триваючу багато десятиліть кризу праворозуміння.
Дисертантка

вміло

розмежовує

об’єкт та

предмет дослідження,

переконливо обґрунтовує актуальність роботи, її мету та завдання. Так, за мету
визначено

комплексний

теоретико-правовий

аналіз

упорядкування

законодавства та формулювання його наукового поняття, як необхідної умови
вдосконалення національного законодавства України. Для цього дисертантка
окреслила ряд пізнавальних завдань, які у ході дослідження успішно вирішила,
вмотивовано спираючись на здобутки теорії права, зокрема:
- здійснити загальний аналіз стану розробки в юридичній літературі
поняття упорядкування законодавства в якості предмета теоретико-правових
досліджень, позначити проблемні питання у формулюванні вказаного поняття
та сформувати методологічну парадигму вирішення проблемних питань
розроблення поняття упорядкування законодавства;
- з’ясувати зміст поняття «законодавство» в контексті розуміння поняття
«право» в юридичній науці, а також методологічні питання дослідження
поняття законодавства в якості об’єкта упорядкування;
- дослідити феномен законодавства у складі правової системи як об’єкт
діяльності з його упорядкування в аспекті діалектичних категорій змісту і
форми, якості та кількості;
- охарактеризувати

упорядкування

законодавства

як

специфічну

юридичну діяльність щодо законодавства в якості специфічного об’єкта цієї
діяльності, ознаки і зміст останньої;
- сформулювати загальне поняття «упорядкування законодавства», а
також здійснити видовий поділ (видову класифікацію) даного поняття;
- розглянути техніко-юридичні способи упорядкування законодавства;
- позначити актуальні питання практики упорядкування законодавства у
вітчизняному нормотворчому процесі, негативні чинники цієї практики;

з

- визначити та охарактеризувати організаційно-управлінські передумови
здійснення упорядкування законодавства в нормотворчому процесі; встановити
значення правової політики в цьому процесі;
- сформулювати пропозиції та науково-методичні рекомендації стосовно
практичного

здійснення

упорядкування

законодавства

в

контексті

удосконалення законодавства України.
Зазначені у дисертації завдання цілком відповідають визначеній меті
дослідження та гармонізуються із планом роботи, в якому відображено всі
елементи прогностично сформованого плану. На початку роботи автор вдається
до характеристики стану розробленості проблеми, окреслює проблемні сторони
пізнання предмету,

висловлюється з приводу методології та окремих

авторських підходів до розуміння явища удосконалення законодавства, і врешті
решт приходить до заключних положень відносно перспектив у порядкування
законодавства України , як пріоритетного завдання правової політики сучасної
держави.
Аналіз змісту дисертаційної роботи дозволяє зробити висновок про
достовірність та обґрунтованість теоретичних положень,

висновків і

практичних рекомендацій запропонованих автором. Зазначене підтверджується
зібраним матеріалом, на базі якого проведене якісне дослідження з високим
ступенем репрезентативності. Теоретичну базу дисертації становлять праці
вчених радянської, сучасної вітчизняної та зарубіжної науки в галузі загальної
теорії держави та права, міжнародного права.
На позитивну оцінку заслуговує методологічна база поданої до захисту
дисертації, якій присвячений окремий підрозділ (1.2 - на стор. 33-50).
Філософські підходи, логічні прийоми, загальнонаукові та спеціально-наукові
методи дали змогу авторці чітко верифікувати основні концептуальні
твердження та зробити їх максимально достовірними.
Основними методами пізнання явища удосконалення законодавства було
обрано такі: сходження від абстрактного до конкретного - застосовано,
зокрема, в процесі структурного формування змісту роботи, для дослідження
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поняття юридичної норми тощо; формально-логічний метод використано в
процесі з’ясування техніко-юридичних способів упорядкування законодавства;
системно-структурний метод використано при здійсненні аналізу законодавства
в якості необхідної складової правової системи; функціональний метод
застосовано для дослідження упорядкування законодавства як одного із видів
юридичної діяльності.
Дисертантка сформулювала низку положень, висновків та пропозицій, які
становлять наукову новизну роботи, що виявляється у здійсненні спроби
вперше у вітчизняній
загальнотеоретичні

теорії держави

та

практичні

і права

аспекти

комплексно

процесу

дослідити

удосконалення

законодавства.
До найбільш вагомих досягнень дисертації слід віднести:
- визначено методологію дослідження наукового поняття «упорядкування
законодавства»

на

основі

діяльнісного

підходу,

згідно

з яким

воно

розглядається як різновид юридичної діяльності;
- обґрунтовано співвідношення поняття законодавства, в розумінні його
як об’єкта юридичної діяльності, з видовим поняттям «юридичне право» - на
відміну від традиційного для юридичної науки співвідношення поняття
«законодавство» з поняттями «право» та/або «позитивне право» в контексті
певного праворозуміння;
- охарактеризовано «системність» і «упорядкованість» законодавства як
такі властивості відповідно змісту і форми останнього, виходячи з яких
визначається специфіка юридичної діяльності щодо створення та змінення
законодавства;
- висвітлено поняття «законодавство» з точки зору його кількісної та
якісної визначеності, пов’язуючи їх відповідно з однорідністю предмета
нормативно-правового

акта та з оціночною

категорією

доброякісності

законодавства, тобто його придатністю адекватно регулювати суспільні
відносини для встановлення й підтримання необхідного правового порядку в
суспільстві;
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- надано авторське визначення поняття «упорядкування законодавства» як

юридичної

законодавства,

нормотворчої

діяльності

держави

спрямованої на досягнення

стосовно

змінення

формальної впорядкованості

законодавства без зміни його нормативного змісту;
- доведено, що класифікаційною ознакою для видового поділу поняття
«упорядкування законодавства» є особливості нормотворчого процесу, в якому
здійснюється упорядкування законодавства. Видами останнього визначено
^упорядкування

законодавства

на

рівні

законодавчих

актів

та

2) упорядкування законодавства на рівні підзаконних нормативно-правових
актів;
- запропоновано

виокремлювати

діяльність

з

упорядкування

законодавства як самостійний напрям державної правової політики, в тому
числі в процесі здійснення відповідних правових реформ;.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконана в межах планових науково-дослідних тем кафедри теорії та історії
права Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана

«Теоретико-правові

та

практичні

проблеми

становлення

громадянського суспільства в Україні» (державний реєстраційний номер
0110и001384) та «Проблеми праворозуміння, правотворчості та правореалізації
в умовах глобалізації та цифрової трансформації» (державний реєстраційний
номер 012Ш112248).
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
сформульовані у дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані у
науково-дослідній сфері як підґрунтя для подальшої розробки концепції
впровадження процесу уніфікації законодавства; у правотворчій сфері - при
розробці й прийнятті нових нормативно-правових актів та упорядкуванні
національного

законодавства;

у

правозастосовній

діяльності

-

для

підвищення ефективності реалізації правових норм; у навчальному процесі
при викладанні дисциплін «Теорія держави і права», «Історія держави і права
України», «Юридична техніка» та спецкурсу «Правові системи сучасності»;
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підготовці підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій для
студентів

юридичних

факультетів

закладів

вищої

освіти

у

контексті

висвітлення правової теорії, а також історії становлення вітчизняного
законодавства й сучасного процесу його уніфікації.
Дисертація В.І. Риндюк виконана за логічно вибудованою схемою, яка
дозволила авторці послідовно дослідити та розкрити теоретико-практичні
проблеми уніфікації законодавства та процесу її реалізації. Робота викладена
української мовою на 442 сторінках друкованого тексту, містить додатки на 10
сторінках, серед яких мають місце список публікацій автора т акти
впровадження результатів дисертаційного дослідження.
Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, які об’єднують
вісімнадцять підрозділів та необхідну кількість висновків.
Основні результати дисертаційного дослідження впроваджені в робочій
програми та навчально-методичні матеріали із дисциплін «Теорія права»,
«Теорія держави і права», «Нормотворча діяльність» та «Нормотворча
діяльність у публічному управлінні», які викладаються дисертанткою по
кафедрі

теорії

та

історії

права

Юридичного

інституту

за

різними

бакалаврськими та магістерськими програмами (Акт впровадження результатів
дисертаційного дослідження Риндюк Віри Іванівни на тему «Упорядкування
законодавства України: теоретико-методологічний та техніко-юридичний
аспекти», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень в науково-педагогічну діяльність Університету від 08.06.2021 р.
№ 01/13-462).
Взагалі можна зазначити, що усі розділи роботи комплексно розкривають
сутність проблеми,
одержаних

закінчуються

результатів.

стислими

Завершують

резюме

дисертаційне

та узагальненнями
дослідження

логічні

висновки і практичні рекомендації, які повністю відповідають поставленій меті
і завданням роботи.
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Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає
основні положення і результати дослідження. Дисертація та автореферат
оформлено відповідно до вимог встановлених МОН України.
Разом з цим, я і у всякі творчій праці, у дисертації є ряд моментів, які
потребують додаткового роз’яснення а бо аргументації.
1. У розділі 1.1. «Упорядкування законодавства як предмет дослідження
юридичної науки» автором здійснено широкомасштабний огляд наукової
літератури, присвяченої питанням упорядкування законодавства. Слід
погодитися з тим, що як правило термін упорядкування використовувався
у другорядному значенні, як інтерпретаційний, за допомогою якого
надавалося тлумачення іншим термінам, що цілком є зрозумілим та
логічним. За результатами огляду значного переліку джерел зроблено
висновок (стор. 33) про відсутність у теорії права чіткої наукової
методології зазначеного феномена. На мою думку, говорити про
відсутність чіткої методології є не зовсім коректно. Це пояснюється тим,
що у кожному разі окремий автор обирав сам собі методологію, за якою
рухався до отримання наукового результату. Отже, скоріше за все, треба
говорити про плюралізм методологій, що загалом є позитивною рисою
розвитку будь якої науки. Разом з цим, за результатами проведеного
аналізу, бажано було б зробити висновок про те, в яких наукових працях
упорядкування (як предмет наукового дослідження) було висвітлено
найбільш повно та методологічно обґрунтовано, які сторони цього
процесу ще потребують додаткового осмислення, які наукові постулати у
цьому

руслі

слід

вважати

фундаментальними,

перевіреними

та

доведеними.
2. У

розділі

1.2.

«Методологічні

підходи

до

пізнання

феномена

«упорядкування законодавства»» (стор.33-50) автором робиться спроба
проаналізувати цілий ряд термінів, пов’язаних між собою родовим
поняттям «удосконалення», визначити їх співвідношення, що безумовно
важливо для всякого теоретичного дослідження. Зіставлення таких
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термінів я «модернізація», «реформування», «інкорпорація», «ревізія»,
«стандартизація»

тощо...

безумовно

мало

б

відбутися

у

цьому

дослідженні для того, щоб відмежувати як понятійні ряди, так і
використані методики. Але ж методикам у цьому підрозділі увагу
належним чином не приділено. А отже потребує додаткової аргументації
позиція автора щодо методологічної основи власного дослідження, які
саме методи покладено в основу пізнавального процесу інших авторів та
які методи необхідно застосувати для пізнання сформульованого на
початку роботи предмету дослідження.
3. Привертає увагу висновок на стор. 50, де резюмується про найбільш
загальне

уявлення

про

поняття

упорядкування

законодавства як

діяльність з удосконалення законодавства, спрямовану на досягнення
стану його впорядкованості, тобто діяльність спрямовану на зміну стану
законодавства. При цьому зміну стану законодавства автор сприймає
безумовно як його удосконалення, а отже покращення, досконалий
означає кращий. Проте практика правового регулювання свідчить, що
зміна стану, змісту законодавства скасування застарілих актів, внесення
змін до існуючих або прийняття нових правових актів не завжди сприяє
удосконаленню

право

реалізаційних

процесів,

задоволенню

конституційних прав та свобод. Залишається переконливою думка, що з
позицій методології «удосконалення законодавства» доцільно було б
розглядати не через призму його стану, а з використанням критерію
якості функціонування суспільних відносин. Всяке удосконалення
законодавства передбачає приведення його стану до певного порядку.
Але ж порядки бувають різні, що зумовлюється як політичними,
економічними умовами, так і суто юридичними засобами упорядкування
відносин. Виникає запитання, на яке під час публічного захисту хотілось
би отримати відповідь - як ставитись до упорядкованого законодавства,
якщо воно стверджує ідеали тоталітаризму або пропагує гуманізм? Яке з
них вважати удосконаленим?
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4. Дискусійними сприймаються роздуми автора з приводу розуміння явища
«юридична діяльність» у розділі 3.1 «Упорядкування законодавства як
юридична діяльність». Посилаючись на спеціальні джерела з цієї
проблематики, автор цілком правильно зазначає, що правова та юридична
діяльність співвідносяться як загальне та частка. Однак потім наводить
приклади правовиховної роботи, нормотворення органами місцевого
самоврядування, стверджуючи цілком справедливо, що це не є юридична
діяльність у загальнотеоретичному контексті. Слід відзначити, що у
джерелах попередніх років діяльність Президента або депутата не
ототожнювалась із юридичною діяльністю. Не відносили до такої
категорії і правовиховну роботу, яку виконують не завжди юристи. Так
само не юристи засвідчують юридичні факти правового статусу робітника
підприємства або зміни статусу, на це уповноважені працівники
кадрового апарату. Не є юристом-освітянином начальник відділу, який
інформує підлеглих про особливості застосування антикорупційного
законодавства. Отже робота з правом або у сфері права не є єдиним
критерієм визначення юридичної професії, слід підходити комплексно.
Напевно, слід було б ґрунтовніше підійти до осмислення співвідношення
понять «правова» та «юридична» діяльність, тим більш, що сьогодні
актуальним є розуміння юридичної професії через призму категорій
«правник», «правнича професія». Дисертантці в роботі необхідно було б
більш чітко визначити свій підхід до розмежування «правової» та
«юридичної» діяльності,

поняття яких є доволі розробленими у

юридичній науці.
5. Імпонує позиція автора, який за результатами попередніх пошуків
прийшов висновку про необхідність профілізації нормотворчої роботи.
Скоріше за все, це підтвердження загально соціальної позиції, що
склалася за останні роки у соціумі: із законом мають працювати
професіонали. І дійсно, популізм, політична заангажованість, юридична
неграмотність, нехтування процедурою - все це вади сьогоднішнього
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законодавства України. Разом з цим, під час публічного захисту потребує
уточнення позиція дисертантки щодо кола уповноважених суб’єктів, які
мають

юридичну

освіту,

та

можуть

здійснювати

упорядкування

законодавства. Складно уявити, що упорядкуванням будуть займатися
виключно уповноважені на те суб’єкти, які мають юридичну освіту, а
представники народу - депутати - будуть позбавлені такої можливості.
Тим більш, що на стор.255 автор дисертації зазначає, що упорядкування
здійснюється у форматі нормотворчої діяльності.
Утім, відзначені зауваження стосуються лише окремих моментів і не
торкаються принципових позицій та здобутків дисертантки, а спрямовані
виключно на підтримку й поглиблення її наукових позицій. Її праця є важливим
внеском в українську юридичну науку, збагачує наші уявлення про модель
правового забезпечення та реалізації прав та обов’язків людини і громадянина
та про її зміст.
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