влади», поданого на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081
«Право» щодо його рекомендації для попереднього розгляду та захисту у
разовій спеціалізованій вченій раді. Тема дисертаційного дослідження
затверджена Вченою радою Інституту держави і права імені В.М. Корецького
НАН України (протокол № 2 від 13 лютого 2018 року).
Слухали:
Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Шевчука Олексія
Анатолійовича по дисертації на тему «Конституційно-правові засади
нормотворчості центральних органів виконавчої влади», що подана на
здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право».
Виступаючи, доповідач у першу чергу обґрунтував актуальність теми
дисертаційного дослідження та визначив його мету.
Так, актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена
наступним:
по-перше, актуальність та нагальність потреби законодавчого
врегулювання процесу нормотворчості загалом було визнано в державі вже
давно. Так, ще в 1997 р. був розроблений проект закону «Про нормативноправові акти», яким частково регулювалося питання нормотворчості. У 2000
р. даний закон навіть було прийнято Верховною Радою України, однак
Президент України через численні його недоліки наклав на нього вето і тому
закон був скасований. Після чого були здійснені й інші спроби врегулювати
зазначені питання на законодавчому рівні: був розроблений та поданий
проект Закону «Про нормативно-правові акти» №0922 від 12.12.2012 р., у
2020 р. був розроблений аналогічний проект Міністерством юстиції України,
у 2021 р. розроблено та подано до Верховної Ради України проект закону
«Про правотворчу діяльність» – однак й досі жодні спроби поки що не
увінчались успіхом, що свідчить про актуальність законодавчого
врегулювання нормотворчості в Україні;
по-друге, зазначені проекти також не позбавлені певних недоліків.
Більше того, в них мова йде, у тому числі про нормотворчість в цілому, однак
нормотворчість центральних органів виконавчої влади має свою специфіку та
особливості зумовлені порядком та принципами діяльності відповідних
органів влади. А тому тематика даного дисертаційного дослідження не лише
не втрачає своєї актуальності, а й є сучасним викликом сьогодення.
по-третє, актуальність дисертаційної роботи визначається також
потребою комплексного вирішення проблемних питань удосконалення
нормотворчості центральних органів виконавчої влади в межах національної
концепції сталого розвитку «Україна-2020» та Стратегії реформування
державного управління України на період до 2021 року на нинішньому етапі
державотворення.
Вказаним вище обґрунтовується актуальність як самого дисертаційного
дослідження, так і подальших наукових розвідок, оскільки нормотворчість
центральних органів виконавчої влади, її поняття, зміст, правове регулювання
і принципи здійснення, сутність нормотворчого процесу центральних органів

виконавчої влади є важливою науковою проблемою, вирішення якої має не
менш важливе прикладне значення, а саме, здатне підвищити як якість
законодавства загалом, так і зробити ефективнішим нормотворчий процес
центральних органів виконавчої влади, що, в цілому позитивно
відображається на іміджі України як правової держави.
Далі, здобувачем було озвучено завдання, об’єкт та предмет
пропонованого до уваги дослідження, визначено загальну структуру роботи
та методи, що були використані у процесі дослідження. Також, у стислій
формі було зазначено про результати апробації основних положень та
рекомендацій по дисертації, сформульовано основні положення її наукової
новизни та висновки, до яких прийшов дисертант у процесі проведеного
дослідження.
Після закінчення доповіді до Шевчука О.А. учасниками фахового
семінару були поставлені наступні запитання.
Професор, д.ю.н. Шемшученко Ю.С.: Олексію Анатолійовичу, на
Вашу думку, оцей довгоочікуваний Закон «Про нормативно-правові акти»,
що там потрібно доопрацювати, щоб він був прийнятий?
Відповідь: Юрію Сергійовичу, дякую за запитання. В першу чергу,
необхідно відмітити, що проектів даного Закону наразі багато. Але якщо
говорити в цілому, то цей Закон потрібно доопрацювати лише тій частині, де
на сьогоднішній день жодним чином не врегульовано питання участі
центральних органів виконавчої влади в процедурі нормотворчості.
Втім, нормотворча та в цілому правотворча діяльність, як одна з
основних функцій органів публічної влади, з часу набуття незалежності
Україною гостро потребувала комплексної нормативної регламентації на
рівні закону. Неодноразові невдалі спроби прийняття закону про нормативноправові акти, спроби врегулювати питання планування правотворчої
діяльності, забезпечити належні механізми контролю за вказаною діяльністю,
наражалися на нездатність законодавця сформувати політично узгоджену
позицію, що призвела до фундаментальних прогалин у сфері законодавчого
регулювання правотворчості.
Відсутність єдиного законодавчого підходу до питання визначення
видів нормативно-правових актів, їх юридичної сили та ієрархії, питання
набрання чинності, дії, припинення дії нормативно-правових актів, питання
подолання колізій та усунення прогалин під час застосування нормативноправових актів призводить до суперечливої практики правозастосування і, як
наслідок, до численних порушень прав та свобод громадян.
Серйозною практичною проблемою на сьогодні є неналежне
законодавче врегулювання питання обліку та державної реєстрації
нормативно-правових актів, створення актуального фонду цих актів і
підтримання їх у контрольному стані, питання доступності, гласності та
відкритості правової інформації. Вирішити це можливо, зокрема, через
підвищення і утвердження статусу Єдиного державного реєстру нормативноправових актів.

Ці та інші проблеми організаційно-правового забезпечення
правотворчої діяльності призводять до порушення прав та свобод людини,
неефективної роботи суб’єктів правотворення, недосконалості системи
законодавства тощо.
З огляду на це, існує нагальна потреба законодавчого врегулювання
питання правотворчої діяльності в Україні.
Професор, д.ю.н., пров.н.с. Крусян Анжеліка Романівна: Доброго дня
всім! Я з великою цікавістю ознайомилася з дисертаційним дослідженням
Шевчука Олега Анатолійовича. Хочу відмітити, що робота є дійсно
актуальною. Робота є дуже цікавою. Олексію Анатолійовичу, у мене до Вас є
такі питання:
1. В тексті роботи у Вас досить часто зустрічаються два поняття:
«нормотворчість» та «нормотворча діяльність». Як Ви співвідносите їх між
собою ?
2. Ще таке питання: Ви як автор багато говорите про те, і це дійсно так,
що акти, які видає орган, залежать від повноважень та компетенції даного
органу. Але у дисертації Ви ототожнюєте поняття «повноваження» та
«компетенція». Втім, відповідно до теорії компетенції ці концепти є
розбіжними за своїм змістом. Звідси, виникає питання, як автор дисертації
обґрунтовує ототожнення цих понять?
3. На мій погляд, таким, що потребує своєї конкретизації є висновок,
що «нормотворчість притаманна в основному діяльності окремих органів
держави, а правотворчість являє собою діяльність держави в цілому, а також
усіх її компетентних органів». Отже, незрозумілим є те, що означає
«діяльність держави в цілому»?
Відповідь: Я Вам щиро вдячний за те, що Ви детально прочитали та
проаналізували мою роботу. А також дякую за запитання. Щодо першого
питання, то в мене є визначення, які я корелюю та кореспондую між собою.
Вони звучать так: «нормотворчість – це діяльність уповноважених суб’єктів з
розробки нормативних актів», а «нормотворча діяльність – правова форма
діяльності суб’єктів публічної влади в сфері розробки нормативних актів». Це
я і вкладаю в поняття «нормотворчість» та «нормотворча діяльність».
Щодо другого запитання, яке стосується ототожнення понять
«повноваження» та «компетенція». Так, дійсно, я, враховуючи, що
концептуальні проблеми теорії компетенції не є предметом даного
дослідження, певною мірою ототожнюю дані категорії, адже, на мі погляд,
межа і грань між ними доволі тонкі. Зокрема, у вітчизняній літературі при
повній різниці у визначенні змісту поняття компетенції, існує спільний в
принципі, підхід до розуміння її природи, а саме: компетенція є явище
юридичне, за своєю суттю вона ні що інше, як юридичне вираження функцій
органу. При цьому деякі автори розглядають компетенцію як юридичне
закріплення прав і обов’язків державного органу. Інші вважають, що функції,
входячи складовою частиною до компетенції органу, визначають «що»
робить орган. Треті вказують, що компетенція відносно до кола повноважень

має другорядний характер та складається з певних видів функцій, а юридичне
встановлення компетенції зводиться до визначення конкретних функцій.
Причиною різних точок зору з питання про компетенцію також є
розбіжності у визначенні елементів, які складають це поняття. Так, на думку
одних авторів, компетенція – це сукупність повноважень або прав. Деякі
визначають її як сукупність прав і обов’язків або, як сукупність юридично
встановлених повноважень, прав і обов’язків. Інші стверджують, що
компетенція – це сукупність функцій органу, його прав та обов’язків,
основних форм та методів його роботи, сукупність функцій та конкретних
повноважень (прав і обов’язків) у відношенні певних предметів відання,
тобто вона є складною правовою категорією, структура якої складається з
предметів відання, прав та обов’язків. Іноді в літературі зустрічається думка,
що поняття компетенції органу влади включає: по-перше, предмети відання,
тобто коло (сфери) суспільних відносин, в межах яких він здійснює свої
функції, по-друге – його права та обов’язки; по-третє, – територіальні межі
(масштаби) діяльності та об’єкти, на які розповсюджені його повноваження
Щодо третього запитання, а саме що означає «діяльність держави в
цілому», то я вважаю, що усе, що не входить до кола обов’язкової діяльності
держави (завдання, проблеми, які вимагають рішення тощо), не є її функцією.
Інакше кажучи, будь-яка функція держави – це дещо, що належить саме їй,
те, від чого в процесі управління держава не вправі відмовитися, не виконати,
не здійснити, та робота, без якої дана держава на даному історичному етапі
або протягом усього свого розвитку обійтися не може. Функції держави та її
діяльність взаємопов’язані. Діяльність характеризує реальний практичний
вимір існування держави, а функція вказує у яких напрямках та формах вона
діє. Співвідношення функцій держави з аналогічними явищами діяльності
(напрямками), зокрема цілями, завданнями, а також з іншими явищами
діяльності, наочно показує, що найбільш характерними рисами функцій як
основних напрямків її діяльності є їхня відносна самостійність і сталість
(стійкість), тобто функції держави – це відносно самостійні і постійні
напрямки її діяльності. Так, самостійність напрямків діяльності держави,
іменованих її функціями, полягає в тому, що вони охоплюють, як правило,
визначені, об’єктивно сформовані, відносно самостійні галузі (сфери)
суспільних відносин і істотно відрізняються одне від одного, тобто є
об’єктивно уособленими напрямками діяльності держави. Кожна функція
звичайно здійснюється чи винятково переважно в одній зі сфер суспільнополітичного або соціально-економічного життя. Наприклад, політична
функція держави забезпечує рішення задач у політичній сфері, економічна
функція – в економічній сфері, а нормотворча – відповідно сфері
нормотворення.
Д. ю. н., проф., пров.н.с. Батанов Олександр Васильович. В мене
також виникло питання щодо співвідношення між собою таких термінопонять як «нормотворчість центральних органів виконавчої влади»,
«нормотворча функція центральних органів виконавчої влади» та

«нормопроєктна діяльність центральних органів виконавчої влади», втім
частково я вже почув Ваші відповіді на попередні запитання колег і в цілому
зрозумів Вашу позицію. Також мене цікавить питання наступного роду. Які
проблеми теорії та практики експертного забезпечення нормотворчості
центральних органів виконавчої влади існують в Україні та які можливі
шляхи їх вирішення можна запропонувати у світлі зарубіжного досвіду?
Відповідь:
Дефектність нормотворчого процесу та відсутність
належної уваги як у конституційній теорії, так і на практиці, до проблем
експертного забезпечення нормопроєктної діяльності призводять до
виникнення колосальної кількості нормативно-правових аномалій,
концептуальних суперечностей, сутнісних та формальних помилок,
змістовних прогалин тощо. Це призводить до того, що закони та підзаконні
акти можуть суперечити Конституції України, а також положенням
міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада
України (ч. 1 ст. 9 Конституції України), входити в конфлікт один з одним
тощо.
Експертний супровід є одним з найбільш ефективних засобів
попередження і протидії виникненню зазначених вище дефектів. В першу
чергу, експертна діяльність в нормотворчому процесі спрямована на
реалізацію положень Конституції України, згідно з якими в утвердження і
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ч. 2 ст. 3
Конституції України), а органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України (ч. 2 ст. 19 Конституції України). При цьому в Україні визнається і
діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу
юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на
основі Конституції України і повинні відповідати їй (ч. 1 та 2 ст. 8
Конституції України).
У силу цього, експертний супровід нормопроєктної діяльності в цілому
стає найважливішим механізмом попередження виникнення прогалин у
системі законодавства, уникнення правових колізій, усунення дефектів,
законодавчих аномалій та помилкових норм, протидії корупції тощо. Як
свідчить зарубіжний досвід, даний вид діяльності, попри традиційну
відсутність систематизованих актів, які б законодавчо регламентували її
принципи, види, стадії, суб’єктно-об’єктний склад тощо, відіграє колосальну
роль з точки зору ефективності законодавчого процесу. Насамперед,
відзначається висока активність та участь інститутів громадянського
суспільства в її здійсненні, особливо незалежних експертів, представників
ЗМІ, громадських організацій, різних асоціацій правозахисників, органів
місцевого самоврядування, аграріїв, банкірів тощо.
Так, доволі предметно це питання можна проілюструвати на прикладі
боротьби з корупцією. Так, у Республіці Вірменія вимога щодо проведення
антикорупційної експертизи була започаткована з 2009 року у зв’язку з

постановою Уряду Республіки Вірменія від «Про оцінку регулюючого впливу
антикорупційних нормативно-правових актів». Антикорупційну експертизу в
Республіці Вірменія здійснює спеціальний орган Міністерства юстиції –
Агентство експертизи правових актів. Проведення антикорупційної
експертизи проектів нормативно-правових актів в Республіці Молдова на
законодавчому рівні визначено в 2008 р. Законом Республіки Молдова «Про
запобігання корупції і боротьбу з нею».
К.ю.н., с.н.с. Кисіль Людмила Євгенівна: Доброго дня всім. В мене
таке питання. Ви, напевно, знайомі з Концепцією оптимізації системи
центральних органів виконавчої влади. Основна думка, яка в ній проходить
«червоною ниткою» – це те, що на сьогодні потрібно щось міняти, зокрема, і
з точки зору, міністерств, їхньої діяльності, структури. Ви частково пишете
про це в своїй дисертації. Але основна думка полягає все-таки в тому, щоби
завершити цю реформу в системі центральних органів таким чином, щоб
вони не реалізовували, а формували цю політику, а всі інші підвідомчі органи
її реалізовували. І фактично однією із форм реалізації державної політики є
прийняття нормативно-правових актів. Скажіть, будь ласка, в такому разі
наскільки коректно говорити про нормотворчість взагалі центральних органів
виконавчої влади чи все-таки більш коректно говорити про нормотворчість
міністерств.
Відповідь: Дякую! Звичайно я глибоко вивчав як Концепцію
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, так і інші
концепції та документи, спрямовані на удосконалення діяльності органів
виконавчої влади. Відповідь на Ваше питання, спробую проілюструвати
прикладами практики. Так, на сьогоднішній день фактично досі не
ліквідована Екологічна інспекція – центральний орган виконавчої влади.
Тобто юридично вона ліквідована, але за своєю суттю, функціями вона є.
Досі не врегульовано питання із Санітарною службою, хоча вже є
новостворена установа. По суті це практична ілюстрація теоретичної
проблеми, пов’язаної із співвідношенням організаційних структур
управлінського апарату та його функціями, з діяльністю відповідних органів,
їх повноваженнями тощо. Про це я говорив відповідаючи на запитання
вельмишановної Анжеліки Романівни. Тому логічніше було б сказати суто
про міністерства. Але при тій кількості органів, які є на даний час, важко
відповісти на це питання. Я повністю погоджуюся з Вами, що саме
міністерства мають бути «фронтменом» цих правовідносин.
К.ю.н., с.н.с. Кисіль Людмила Євгенівна: Діяльність центральних
органів зі спеціальним статусом регулюється окремими нормативними
актами. Є окремий масив нормативно-правових актів різної юридичної сили:
це і Закони, і підзаконні акти, але це окремий масив нормативних актів,
якими регулюється їхня діяльність. В зв’язку з цим, чи не вважаєте Ви за
потрібне запропонувати зміни саме в цей, «спеціальний» масив, адже Закон
«Про центральні органи» фактично не вирішує дане питання?

Відповідь: Дякую за запитання. Так, я повністю погоджуюся з Вами,
що зазначений Закон в даному контексті взагалі не вирішує та не розв’язує
питання.
Після відповідей на запитання учасників фахового семінару було
озвучено висновок наукового керівника доктора юридичних наук,
професора, академіка НАН України Шемшученка Ю.С. з оцінкою роботи
здобувача у процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального
плану наукової роботи та індивідуального навчального плану.
Висловлюючи свою позицію щодо наукового рівня дисертації, рівня
ефективності виконання здобувачем індивідуального плану наукової роботи
та індивідуального навчального плану, Шемшученко Ю.С. відзначив
наступне.
Актуальність теми наукової роботи стоїть поза всяким сумнівом. Адже
європейська інтеграція нашої держави вимагає суттєвих змін у галузі
організації публічної влади, і в першу чергу – центральних органів виконавчої
влади як таких, що безпосередньо пов’язані із здійсненням управлінської
функції в певних важливих сферах суспільного життя.
При цьому, однією із основних функцій таких центральних органів
виконавчої влади є нормотворчість, що проявляється у розробці та прийнятті
підзаконних нормативно-правових актів, які врегульовують суспільні
відносини у сферах, віднесених до регулювання того чи іншого центрального
органу виконавчої влади.
Автор слушно зазначає, що актуальність та нагальність потреби
законодавчого врегулювання процесу нормотворчості загалом було визнано в
державі вже давно. Так, ще в 1997 р. був розроблений проект закону «Про
нормативно-правові акти», яким частково регулювалося питання
нормотворчості. У 2000 р. даний закон навіть було прийнято Верховною
Радою України, однак Президент України через численні його недоліки наклав
на нього вето і тому закон був скасований. Після чого були здійснені й інші
спроби врегулювати зазначені питання на законодавчому рівні: був
розроблений та поданий проект Закону «Про нормативно-правові акти» №
0922 від 12.12.2012 р., у 2020 р. був розроблений аналогічний проект
Міністерством юстиції України, у 2021 р. розроблено та подано до Верховної
Ради України проект закону «Про правотворчу діяльність» – однак й досі
жодні спроби поки що не були доведені до кінця через ряд об’єктивних і
суб’єктивних причин, що фактично і є підставою для подальших наукових
розробок у тематиці даного дисертаційного дослідження.
Положення новизни дисертації мають надзвичайно важливий характер
для теоретичної і практичної діяльності у сфері нормотворчості. Так,
дисертантом вперше обґрунтовано доцільність наукової класифікації
принципів нормотворчості центральних органів виконавчої влади та визначено
їх зміст, що визначають загальний та спеціальний характер такої діяльності.
Також важливим положенням новизни є те, що у дисертації вперше
визначено основні критерії (нормативно-правові, організаційно-професійні,

матеріально-технічні
та
культурно-просвітницькі)
ефективності
нормотворчості центральних органів виконавчої влади;
Автором обґрунтована доцільність розробки положення щодо можливості
надання міністерству права передачі іншим центральним органам виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром,
нормотворчих повноважень у частині розробки проектів нормативних актів.
Наведене обумовлює доцільність внесення у текст проекту Закону України
«Про нормативно-правові акти» положення, яке б регламентувало процедуру
передачі повноважень міністром в частині розробки проектів (відмінних від
проектів законів) у порядку делегованої нормотворчості.
Також дисертантом удосконалено розуміння поняття нормотворчого
процесу центральних органів виконавчої влади під як розуміти чітко
встановленого законом порядку прийняття підзаконних нормативно-правових
актів; прийняття актів, що вносять зміни чи скасовують діючі підзаконні
нормативно-правові акти; розробки проектів законів (у межах предметів
відання), з метою створення цілісної системи юридичних норм, що
врегульовують різні види суспільних відносин.
Сформульовані у дисертаційному дослідженні висновки та рекомендації є
важливими для подальшого вивчення теоретичних проблем нормотворчої
діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні. У роботі
сформульовано ряд важливих наукових висновків, пропозицій та рекомендацій
для законодавчої та правозастосовної діяльності, які в сукупності вирішують
важливу теоретичну та практичну проблему конституційно-правового
регулювання нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади.
Відтак, можна констатувати, що дисертація О.А. Шевчука присвячена
актуальній і важливій науковій проблемі. Структура та система понятійного
апарату роботи адекватно відображають об’єктивну логіку предмета
дослідження. Основні питання теми дослідження розкриті на належному
науковому рівні. Матеріал дисертації викладено юридично грамотно, логічно,
послідовно, зрозуміло і доступно. У дослідженні сформульовано низку
положень, висновків і пропозицій, концептуально нових та важливих для
юридичної науки та практики.
У кінцевому підсумку Шемшученко Ю.С. зробив Висновок про те, що
дисертаційне дослідження Шевчука Олексія Анатолійовича на тему:
«Конституційно-правові засади нормотворчості центральних органів
виконавчої влади» представлене на здобуття наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 081 «Право» може бути рекомендоване до захисту
на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081
«Право».
Після цього, слово було надано рецензентам наукової праці.
Доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
Скрипнюк О.В. відзначив, що європейська інтеграція України, розвиток
демократичних інституцій, забезпечення прав і свобод людини і громадянина

вимагає якісно нового підходу до сфери публічного управління. Відтак,
особливого значення набувають наукові дослідження правових аспектів
діяльності органів виконавчої влади.
Серед органів виконавчої влади особливу роль відіграють центральні
органи виконавчої влади (ЦОВВ). Така роль пояснюється тим, що дана
категорія органів займає підлегле становище щодо Кабінету Міністрів
України, який є вищим органом виконавчої влади та здійснює виконавчу
владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві
державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих
органів.
Водночас, центральні органи виконавчої влади здійснюють формування
та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах (міністерства)
або виконують окремі функції з реалізації державної політики (інші
центральні органи виконавчої влади). При цьому, центральні органи
виконавчої влади реалізують державну політику як межах центрального
апарату, так і на рівні територіальних підрозділів, які фактично є найбільш
наближеними до безпосередньої реалізації та захисту прав і свобод людини і
громадянина. Фактично, така діяльність реалізовується шляхом видання
центральними органами виконавчої влади підзаконних нормативно-правових
актів, тобто у нормотворчості.
Таким чином, нормотворча діяльність центральних органів виконавчої
влади має надзвичайно важливе значення в правовій системі України.
Водночас, слід вказати на недостатнє нормативно-правове регулювання
вказаних процедур у законодавстві України, що призводить до дублювання та
протиріч у підзаконних нормативно-правових актах центральних органів
виконавчої влади. Відтак, наукові дослідження у вказаній сфері повинні бути
спрямовані на підготовку концепцій для підвищення ефективності подібної
діяльності.
Слід констатувати, що вказане питання не було осторонь уваги органів
державної влади, в першу чергу законодавчої. Так, в 1997 р. був розроблений
проект закону «Про нормативно-правові акти», яким частково регулювалося
питання нормотворчості. У 2000 р. даний закон навіть було прийнято
Верховною Радою України, однак Президент України через численні його
недоліки наклав на нього вето і тому закон був скасований. Після чого були
здійснені й інші спроби врегулювати зазначені питання на законодавчому
рівні: був розроблений та поданий проект Закону «Про нормативно-правові
акти» №0922 від 12.12.2012 р., у 2020 р. був розроблений аналогічний проект
Міністерством юстиції України, у 2021 р. розроблено та подано до Верховної
Ради України проект закону «Про правотворчу діяльність» – однак й досі
жодні спроби поки що не увінчались успіхом, що свідчить про актуальність
законодавчого врегулювання нормотворчості в Україні. Зазначені проекти
також не позбавлені певних недоліків. Більше того, в них мова йде, у тому
числі про нормотворчість в цілому, однак нормотворчість центральних

органів виконавчої влади має свою специфіку та особливості зумовлені
порядком та принципами діяльності відповідних органів влади.
Все вищенаведене обумовлює актуальність та доцільність дисертаційну
роботу Шевчука Олексія Анатолійовича на тему: «Конституційно-правові
засади нормотворчості центральних органів виконавчої влади». Так, автором
послідовно та конкретно визначено об’єкт дослідження, в межах якого
сформульовано предмет, що відповідає тематиці роботи та викладено
автором як «конституційно-правові засади нормотворчості центральних
органів виконавчої влади».
Метою дисертаційної роботи автор визначає встановлення особливостей
конституційно-правових засад нормотворчості центральних органів
виконавчої влади, а також формулюванні на цій основі відповідних
рекомендацій з приводу удосконалення національного законодавства у цій
сфері.
Для досягнення сформульованої мети автором визначено такі наукові
завдання:
- дослідити методологічну основу конституційно-правових засад
нормотворчості центральних органів виконавчої влади;
- визначити теоретико-правові підходи до характеристики поняття
нормотворчості;
- з'ясувати співвідношення суміжних правових понять з поняттям
«нормотворчість»;
- проаналізувати особливості конституційного статусу центральних
органів виконавчої влади;
- визначити нормотворчість центрального органу виконавчої влади як
форму регулювання суспільних відносин;
- проаналізувати сутність нормотворчого процесу центральних органів
виконавчої влади та його стадії;
- окреслити основні проблеми у сфері нормотворчості центральних
органів виконавчої влади;
- з'ясувати шляхи удосконалення нормотворчості центральних органів
виконавчої влади.
Структура дисертації в цілому відповідає меті дослідження. Так, у
першому розділі дисертантом проаналізована теоретико-методологічна
основа дослідження конституційно-правових засад нормотворчості
центральних органів виконавчої влади.
У другому розділі дисертант досліджує особливості нормотворчості
центральних органів виконавчої влади як предмету конституційно-правового
дослідження. Зокрема, автор розглядає особливості конституційно-правового
статусу центральних органів виконавчої влади при здійсненні
нормотворчості, проблеми нормотворчості центрального органу виконавчої
влади як форма регулювання суспільних відносин і такі ознаки
нормотворчого процесу центральних органів виконавчої влади та його стадії
як його сутність і стадії.

Третій розділ дослідження присвячено проблемам вдосконалення
конституційно-правових засад нормотворчості центральних органів
виконавчої влади. Зокрема, встановлюються основні проблеми у сфері
нормотворчості центральних органів виконавчої влади та шляхи
вдосконалення у вказаній сфері.
Положення наукової новизни, винесені на захист, належним чином
обґрунтовані з наукової точки зору. Так, автором визначено основні критерії
ефективності нормотворчості центральних органів виконавчої влади, до яких
належать зокрема:
1) нормативно-правові
критерії
ефективності
нормотворчості
центральних органів виконавчої влади тісно пов'язані із нормотворчістю (
необхідність правового регулювання суспільних відносин; належний рівень
нормативно-правового забезпечення; наявність уніфікованого нормотворчого
процесу для центральних органів виконавчої влади, який буде забезпечувати
стадійність та процедуру прийняття підзаконних нормативно-правових актів);
2) організаційно-професійні критерії ефективності нормотворчості
центральних органів виконавчої влади утворюють напрями пов’язані з
продуктивними змінами в організації роботи безпосередньо субєкта
нормотворчості;
3) Матеріально-технічні критерії нормотворчості центральних органів
виконавчої влади що включають в себе систему мотивації та організаційної
культура; поліпшення фінансування, технічного оснащення центральних
органів виконавчої влади; збільшення фінансування на розроблення системи
якості, оплати консультаційних послуг, навчання персоналу тощо;
забезпечення високого рівня оплати праці та соціального захисту державних
службовців, інших працівників, які мають відношення нормотворчості,
стимулювання праці державних службовців;
4) Культурно-просвітницькі критерії нормотворчості центральних
органів виконавчої влади об’єднують такі напрямки, як: неофіційне
тлумачення норм права; підвищення рівня закладів освіти; інформування
населення з приводу прийняття нормативних актів; проведення конференцій,
консультацій, стажування, практики за кордоном, підвищення рівня
кваліфікації; стимулювання розвитку загальної ерудиції, спеціальних знань,
умінь, навичок субєктів нормотворення, адже останні повинні володіти
культурою аналітичного мислення, опановувати логічні методи.
Також важливим пунктом новизни є обґрунтування доцільності розробки
положення щодо можливості надання міністерству права делегованої
нормотворчості, тобто передачі іншим центральним органам виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром,
нормотворчих повноважень у частині розробки проектів нормативних
актів(відмінних від проектів законів), що мало би бути передбачено у змісті
Закону України «Про нормативно-правові акти». Така ситуація була б
корисна з огляду на той факт, ряд міністерств має значну кількість
підпорядкованих органів (зокрема МВС України – 4 ЦОВВ, Мінекономіки – 4

ЦОВВ, Мінінфраструктури – 6 ЦОВВ тощо), що часто мають зовсім різний
предмет регулювання.
Водночас автором удосконалено розуміння сутності нормотворчості
центральних органів виконавчої влади, під якою він розуміє діяльність, яка
здійснюється центральними органами виконавчої влади відповідно до
закріплених законом повноважень та спрямована на створення цілісної
системи юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, унормування
яких віднесено до предмету відання відповідного центрального органу
виконавчої влади, у визначених законом формах та процедурах.
Дисертантом слушно проведено систематизацію існуючих підходів щодо
основних стадій (підготовчої (передпроектної), основної (проектної),
засвідчувальної та кінцевої (інформаційної)) нормотворчого процесу
центральних органів виконавчої влади;
Як і будь-яке інше наукове дослідження, робота О.А. Шевчука не
позбавлена ряду недоліків та зауважень. Так, зокрема, додаткової
аргументації потребує авторська систематизація існуючих підходів щодо
основних етапів (підготовчого (передпроектного), основного (проектного),
засвідчувального та кінцевого (інформаційного) етапу) нормотворчого
процесу центральних органів виконавчої влади. Виходячи з наведеного,
виникає питання про те, в якому аспекті удосконалено вказану класифікацію
існуючих підходів щодо основних етапів нормотворчого процесу
центральних органів виконавчої влади.
Також корисною, з теоретико-прикладної точки зору, виглядає
пропозиція здобувача про доцільність розробки положення щодо можливості
надання міністерству права передачі іншим центральним органам виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром,
нормотворчих повноважень у частині розробки проектів нормативних актів.
Наведене обумовлює доцільність передбачити у проекті Закону України «Про
нормативно-правові акти» положення, яке б регламентувало процедуру
передачі повноважень міністром в частині розробки проектів у порядку
делегованої нормотворчості». Така пропозиція здобувача, на мій погляд,
недостатньо повно обґрунтована, тому хотілось би почути додаткові
аргументи на користь необхідності саме законодавчого урегулювання
процедури передачі повноважень міністром в частині розробки проектів у
порядку делегованої нормотворчості.
Здобувач часто використовує у своїй дисертаційній роботі термін
«оптимальний». Відомо, що цей термін є за своїм змістом доволі оціночним,
часто піддається критиці та породжує дискусії. Ось і при розгляді проблем
підвищення ефективності нормотворчої діяльності центральних органів
виконавчої влади стверджується, що «оптимальний характер нормотворчої
діяльності є одним з основних факторів її ефективності. Рішення, спрямовані
на впорядкування відносин у сфері державного управління та права, мають
бути оптимальними з різних поглядів: соціальних, економічних, політичних
умов». З яких правових позицій та на основі яких теоретичних підходів

автором використовується цей термін у даному випадку, а також загалом при
розгляді різних аспектів теми дослідження?
Будь-яка дисертація повинна містити аналіз напрямків розвитку
інституту, який досліджується у роботі. О.А. Шевчук у контексті теми
дослідження, не заперечуючи інші підходи та методи аналізу нормотворчої
діяльності центральних органів виконавчої влади, стверджує, що «одна із
визначальних ролей у аналізі нормотворчої діяльності центральних органів
виконавчої влади належить системному підходу, оскільки він надає
вирішення проблем на міждисциплінарному рівні у всій сукупності
системних взаємозв’язків та ієрархічних рівнів».
Наведене твердження, очевидно, правильне. Однак, на мою думку,
відносно теми дослідження він вимагає більш точних аргументацій,
теоретичних осмислень, обґрунтування пріоритетності його використання.
Саме у цьому контексті здобувачу пропонується обґрунтувати свою позицію
щодо обговорюваної проблеми.
Зазначені
зауваження
та
побажання
є
дискусійними
та
рекомендаційними і в цілому не впливають на загальну високу позитивну
оцінку дисертаційного дослідження О.А. Шевчука.
Дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостійно, всі
сформульовані в ньому положення та висновки обґрунтовані на базі
особистих досліджень автора.
Опубліковані О.А. Шевчуком наукові праці повністю репрезентують
зміст наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у
даному дисертаційному дослідженні.
Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових
запозичень без посилання на джерело (плагіат).
За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю та достовірністю,
науковою і практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх
викладення в опублікованих дисертантом наукових працях, а також за
оформленням дисертація на тему «Конституційно-правові засади
нормотворчості центральних органів виконавчої влади» відповідає вимогам,
що висуваються до наукових праць відповідного характеру та положенням
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016
року № 261 та Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019
року № 167 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2021 року № 608), а автор дисертації – Шевчук Олексій
Анатолійович за результатами і на підставі захисту у встановленому порядку
заслуговує на присудження йому освітньо-наукового ступеня доктора
філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».
Кандидат юридичних наук, доцент Кисіль Л.Є. зауважила, що правове
регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади тривалий час

залишається однією з невирішених проблем, всупереч чинній нормі
Конституції України щодо законодавчого врегулювання діяльності органів
виконавчої влади.
І якщо з прийняттям Закону України «Про Кабінет Міністрів України»
питання нормотворчості вищого органу виконавчої влади формально можна
вважати врегульованим на рівні закону, то правова регламентація подібної
діяльності центральних органів виконавчої влади майже відсутня. Зокрема, у
ч.1 статті 15 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»
зазначається, що міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на
виконання Конституції та законів України, актів Президента України та
постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та
законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує
міністр. А за ч.1 статті 23 цього Закону центральний орган виконавчої влади
у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів
України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України,
прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету
Міністрів України та наказів міністерств видає накази організаційнорозпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.
Але на практиці, у зв’язку з недостатнім правовим регулюванням
організації, повноважень та порядку діяльності таких органів, відповідні акти
органів виконавчої влади, незалежно від того, чи є вони нормативноправовими чи ненормативними, набувають досить різноманітних форм:
інструкцій, рішень, правил, розпоряджень тощо.
Відтак, проблеми упорядкування нормотворчої діяльності, зокрема,
центральних органів виконавчої влади; чіткого визначення та уніфікації видів
нормативних актів таких органів, їх найменування, критеріїв застосування
того чи іншого різновиду нормативних актів для врегулювання відповідних
відносин, механізму та процедур діяльності органів виконавчої влади з
питань розроблення, подальшого опрацювання, прийняття і видання, зміни та
скасування ними правових актів, потребують нагального розв’язання.
Адже саме шляхом відпрацювання належних процедур підготовки й
прийняття нормативних актів створюються умови для удосконалення
механізмів повсякденної діяльності органів виконавчої влади.
Зазначені вище аргументи зумовлюють актуальність та доцільність
ґрунтовного наукового переосмислення конституційно-правових засад
нормотворчості центральних органів виконавчої влади.
Відповідно до теми дисертаційної роботи автором грамотно та чітко
визначено об’єкт дослідження, в межах якого сформульовано предмет, що
відповідає тематиці роботи та викладено автором як «конституційно-правові
засади нормотворчості центральних органів виконавчої влади».
Враховуючи багатоаспектність та складність предмету дослідження,
дисертантом окреслено коло завдань дослідження, які закладено в основу
подальшої структуризації роботи. Слід позитивно відзначити логічну
послідовність поставлених автором завдань, що забезпечили повноту та
цілісність наукового дослідження, а саме:

1) досліджено методологічну основу конституційно-правових засад
нормотворчості центральних органів виконавчої влади (розділ 1.1);
2) з’ясовані теоретико-правові підходи до визначення поняття
нормотворчості та суміжних правових понять (розділ 1.2);
4) визначено особливості конституційно-правового статусу центральних
органів виконавчої влади при здійсненні нормотворчості (розділ 2.1);
5) охарактеризовано нормотворчість центрального органу виконавчої
влади як форму регулювання суспільних відносин (розділ 2.2);
6) проаналізовано сутність нормотворчого процесу центральних органів
виконавчої влади та його стадії(розділ 2.3);
7) окреслено основні проблеми у сфері нормотворчості центральних
органів виконавчої влади (3.1);
8) з'ясовано шляхи удосконалення нормотворчості центральних органів
виконавчої влади (3.2).
Належне виконання вказаних завдань забезпечило досягнення мети
дослідження – визначити особливості конституційно-правових засад
нормотворчості центральних органів виконавчої влади, а також
сформулювати на цій основі відповідні рекомендації з приводу
удосконалення національного законодавства у цій сфері.
Належний ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень,
висновків і рекомендацій дослідження О.А.Шевчука ґрунтується на
успішному використанні дисертантом методологічного інструментарію
юридичної науки. Заслуговує на підтримку визначена автором методологія
дослідження, яка складається з широкого кола філософсько-світоглядних,
загальнонаукових та спеціальних методів і підходів наукового пізнання
правових явищ та процесів, які в результаті допомогли повно та об’єктивно
дослідити конституційно-правові засади нормотворчості центральних органів
виконавчої влади.
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження.
Дисертація складається з вступу, трьох розділів, які структуровано на сім
підрозділів, висновків, списку використаних джерел (276 найменувань на 28
сторінках), додатку.
Виходячи зі змісту дисертації, можна зазначити, що дисертантом
опрацьовано широке коло дисертаційних і монографічних робіт із
зазначеного питання; проаналізовано норми
Конституції України,
законодавчих та інших правових актів, які регламентують нормотворчу
діяльність центральних органів виконавчої влади; акти адміністративного
законодавства, що регулюють окремі аспекти у цій сфері. Все це дає
можливість зробити висновок, що з теоретичної та практичної точок зору
тема дисертаційного дослідження розроблена ґрунтовно.
Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень,
теоретичних узагальнень, висновків та пропозицій) випливає з актуальності
теми дослідження. В цілому ж наукова новизна дисертаційної роботи полягає
в тому, що дисертація є одним із перших комплексних теоретико-правових
досліджень проблем реалізації конституційно-правових засад нормотворчості

центральних органів виконавчої влади. Здійснене дослідження дозволило
обґрунтувати і сформулювати ряд нових наукових положень та практичних
рекомендацій,
спрямованих
на
конкретні
зміни
до
чинного
законодавства та правозастосовчої практики в Україні.
Положення наукової новизни отриманих результатів автором
справедливо структуровано на ті, що отримані вперше, ті, що удосконалено, і
ті, що дістали подальшого розвиту. Найбільш важливе значення з теоретичної
та практичної точок зору мають положення наукової новизни, що стосуються:
- обґрунтування доцільності наукової класифікації принципів
нормотворчості центральних органів виконавчої влади, що визначають
загальний та спеціальний характер такої діяльності;
- визначення основних критеріїв (нормативно-правових, організаційнопрофесійних,
матеріально-технічних
та
культурно-просвітницьких)
ефективності нормотворчості центральних органів виконавчої влади;
- обґрунтування доцільності розробки положення щодо надання
міністерствам права передачі іншим центральним органам виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується і координується міністром, нормотворчих
повноважень у частині розробки проектів нормативних актів. У зв’язку з цим
запропоновано передбачити у проекті Закону України «Про нормативноправові акти» положення, яке б регламентувало процедуру передачі
повноважень міністром в частині розробки проектів (відмінних від проектів
законів) у порядку делегованої нормотворчості.
Удосконалено розуміння сутності нормотворчості центральних органів
виконавчої влади, поняття нормотворчого процесу центральних органів
виконавчої влади; визначення змісту нормотворчості центральних органів
виконавчої влади.
Подальшого розвитку набули: систематизація існуючих підходів щодо
основних стадій (підготовчої (передпроектної), основної (проектної),
засвідчувальної та кінцевої (інформаційної)) нормотворчого процесу
центральних
органів
виконавчої
влади;
наукова
позиція
про
«нормотворчість» як діяльність суб’єктів публічної влади, наділених
державою відповідними повноваженнями, що здійснюється у встановленій
процедурній формі та у межах предметів їх відання, спрямована на створення
цілісної системи юридичних норм, які врегульовують різні види суспільних
відносин; наукова позиція про те, що вихідними конституційно-правоими
засадами, які покладено в овнову нормотворчості центральних органів влади
є межі її здійснення виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами України.
Зміст положень, що віднесені автором до положень наукової новизни
одержаних результатів, свідчить про авторський підхід до вивчення
проблематики конституційно-правових засад нормотворчості центральних
органів виконавчої влади.
Окремо слід зупинитись і на змісті дисертаційної роботи, в якій автор
послідовно і обґрунтовано розкрив конституційно-правові засади
нормотворчості центральних органів виконавчої влади.

Автором грамотно викладено зміст анотацій, у вступі дисертаційного
дослідження обґрунтовується актуальність теми, визначаються об’єкт,
предмет, мета і основні завдання дослідження, характеризується
методологічна і науково-теоретична основа роботи, наукова новизна
отриманих результатів, теоретичне і практичне значення результатів
дослідження, виокремлюються положення щодо їх апробації тощо.
У
розділі
1 «Теоретико-методологічна
основа
дослідження
конституційно-правових засад нормотворчості центральних органів
виконавчої влади» автор, розглядаючи нормотворчість центральних органів
виконавчої влади через призму багаторівневої концепції методології,
доводить, що поняття «нормотворчість» та «правотворчість» є
взаємопов’язаними, проте не тотожними та мають відмінне сутнісне
наповнення. Зокрема, нормотворчість є певною сферою діяльності
центральних органів виконавчої влади, ефективність якої залежить від рівня
їх правової культури; здійснюється на основі взаємодії з іншими суб’єктами
нормотворчості; результатом такої діяльності є прийняття підзаконних
нормативно-правових актів, внесення змін в діючі нормативно-правові акти,
або їх скасування, а в окремих випадках розробка проектів законів. Такий
підхід також дозволяє виокремити наступні
структурні елементи
нормотворчості як предмету конституційно-правового дослідження:
принципи нормотворчості; нормотворчість як соціальна і правова категорія;
нормотворчий процес та його стадії; центральні органи виконавчої влади як
суб’єкти нормотворчості; основні проблеми у сфері нормотворчості
центральних органів виконавчої влади; підвищення ефективності
нормотворчості центральних органів виконавчої влади.
У розділі 2 «Особливості нормотворчості центральних органів
виконавчої влади як предмету конституційно-правового дослідження»
автор аргументує, що нормотворчість центральних органів виконавчої влади
перебуває у безпосередньому зв’язку з їх конституційно-правовим статусом,
який характеризується наступними ознаками: 1) взаємозв`язок центральних
органів виконавчої влади із державним управлінням; 2) наявність компетенції
та спеціальної правосуб`єктності цих органів; 3) їх організаційна структура та
діяльність базується на певних принципах; 4) взаємозв`язок центральних
органів виконавчої влади із правовими формами діяльності даних органів.
Такий підхід дозволяє зробити О.А.Шевчуку висновок про те, що
дослідження діяльності щодо видання центральними органами виконавчої
влади нормативних актів має здійснюватися через аналіз таких повноважень
у рамках конституційно-правового статусу зазначених органів, що
визначаються, в першу чергу, на рівні конституційних приписів, і
конкретизуються на рівні законів.
Зважаючи на положення Концепції оптимізації системи центральних
органів виконавчої влади, якою поставлено завдання щодо розмежування
функцій з формування та реалізації державної політики між міністерствами
та іншими центральними органами виконавчої влади, обґрунтовано
необхідність внесення змін та доповнення до Закону України «Про

центральні органи виконавчої влади». Зокрема, такі зміни стосуються
організаційної структури апарату міністерств, а саме: чіткого визначення
функцій, компетенції, складу директоратів міністерств, порядку призначення
та звільнення їхніх фахівців. Це дозволить міністерствам більш ефективно
реалізовувати їхні основні завдання – стратегічне планування діяльності,
забезпечення формування державної політики, координація та проведення
моніторингу її реалізації. Діяльність міністерств в подальшому повинна
зосереджуватись, насамперед, на розробленні документів у відповідних
сферах державної політики та проектів актів законодавства, а інші центральні
органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи можуть надавати
міністерствам пропозиції щодо коригування державної політики та
удосконалення законодавства у відповідних сферах.
Заслуговують на увагу пропозиції автора визначити принципи
нормотворчості центральних органів виконавчої влади на рівні закону, який
би встановлював правові засади нормотворчості та прийняття нормативноправових актів із уникненням тлумачення змісту таких принципів через
оціночні поняття без чітких критеріїв їх розуміння, та розподілити означені
принципи на два види: загальні (принцип законності, принцип гуманізму,
принцип демократизму, принцип науковості, принципи гласності, прозорості,
відкритості) та спеціальні (своєчасності, оперативності, стабільності,
доцільності й обґрунтованості, передбачуваності, пріоритетності, взаємодії з
іншими органами державного управління, координації нормотворчості,
узгодженості,
збалансованості,
компетенції
органу,
логічності,
професіоналізму, системності, додержання міжнародних стандартів, технікоюридичної досконалості, ефективності, відповідальності).
Оригінальністю вирізняється авторський підхід щодо розуміння
нормотворчості центральних органів виконавчої влади у широкому і
вузькому значеннях. Зокрема, у широкому значенні під нормотворчістю
центральних органів виконавчої влади пропонується розуміти планування,
розробку і прийняття центральними органами виконавчої влади підзаконних
нормативно-правових актів при здійсненні нормативного регулювання у
сфері, що віднесена до предмету їх відання; розробку проектів цих
нормативних актів; аналіз результативності та ефективності діючих
підзаконних нормативно-правових актів, внесення змін до них та їх
скасування; розробку проектів законів України з питань, що віднесено до
предмету їх відання.
У вузькому значенні нормотворчість центральних органів виконавчої
влади трактується О.А.Шевчуком виключно як підготовка і прийняття
центральними органами виконавчої влади підзаконних нормативно-правових
актів, віднесених до їх відання (компетенції).
Цікавою видається також думка автора про те, що нормотворчість
центральних органів виконавчої влади характеризується наступними
сутнісними ознаками: її відповідність конституційно-правовому принципу
виконання повноважень виключно у встановлених законом межах;
здійснення у порядку і згідно процедури, в межах компетенції, визначених

чинним законодавством; стадійність нормотворчого процесу центральних
органів виконавчої влади; наявність уніфікованої форми нормативноправових актів, прийнятих центральними органами виконавчої влади.
У розділі 3 «Вдосконалення конституційно-правових засад
нормотворчості центральних органів виконавчої влади» автор,
характеризуючи якість нормативно-правових актів в цілому, вказує на три
рівні їх якості: загальнодержавний, зумовлений необхідністю виконання
державою її основних функцій; спеціальний, що стосується певних категорій
суб’єктів права та визначається рівнем відповідності нормативно-правових
актів аксіологічним установкам цих суб’єктів; індивідуальний, пов’язаний із
персоніфікованим суб’єктом у конкретних правовідносинах, що виникають
на основі цього акта. Такий підхід дозволяє зробити висновок про те, що
нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади повинні
відповідати усім трьом рівням якості для ефективного їх виконання та
правозастосування. З метою підвищення якості нормативно-правових актів
центральних органів виконавчої влади у відповідній сфері обґрунтовано
пропонуються зміни до діючого законодавства та існуючих законопроектів у
досліджуваній сфері.
Заслуговує на увагу позиція О.А.Шевчука щодо критеріїв ефективності
нормотворчості центральних органів виконавчої влади: нормативноправових, організаційно-професійних, матеріально-технічних, культурнопросвітницьких
Запропонована система критеріїв ефективності нормотворчості
центральних органів виконавчої влади є структурною складовою системи
державного управління в умовах впливу різнорівневих факторів
невизначеності, яка має на меті виявлення причин, що призводять до появи
неконтрольованих ситуацій та вимагають оперативного та ефективного
реагування, в т.ч. у формі ухвалення нормативно-правових актів; проведення
аналізу нормотворчості центральних органів виконавчої влади з огляду на
досягнення мети та вирішення конкретних задач, що стоять при прийнятті
того чи іншого нормативно-правового акта; вдосконалення механізмів
правового забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади;
планування та реалізацію антикризових заходів; контроль за їх виконанням.
У висновках автором за результатами проведеного дослідження
викладено найбільш важливі науково-теоретичні положення, які дійсно
відображають зміст дисертаційного дослідження, результати використання
різних методологічних прийомів дослідження, авторські ідеї, які засновані на
дослідженому емпіричному матеріалі. В додатках відображено список
опублікованих дисертантом праць та результати участі у науково-практичних
конференціях.
Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження
полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та
висновки можна використати у: науково-дослідній сфері – для подальших
наукових досліджень нормотворчості центральних органів виконавчої влади
як на загальнотеоретичному, так і на галузевому рівнях; у правозастосовній

діяльності – для використання у нормопроєктуванні запропонованих
дефініцій та положень з метою уніфікації чинного законодавства;у
навчальному процесі – під час викладання дисциплін «Теорія держави і
права»,
«Конституційне
право»,
«Адміністративне право»,
«Адміністративний процес», «Адміністративне судочинство», «Інформаційне
право»; для підготовки відповідних навчально-методичних матеріалів; у
сфері правотворчості – для удосконалення вітчизняного законодавства
у сфері нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади;
правореалізаційній діяльності – для підвищення ефективності нормотворчої
діяльності центральних органів виконавчої влади.
Однак, при підготовці дисертанта до захисту дисертації варто звернути
увагу на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити його наукову
позицію.
1. Так автор зазначає, що «у структурі конституційно-правового статусу
державного органу виділяються певні структурні елементи: повноваження
(компетенція), правосуб’єктність, принципи організації та діяльності,
гарантії, організаційно-правова форма та юридичну відповідальність
відповідного органу, що визначені на рівні конституційно-правового
регулювання. Таким чином, перелічені структурні елементи притаманні й
конституційно-правовому статусу центральних органів виконавчої влади».
Разом з тим, пропонуючи авторське визначення конституційноправового статусу центральних органів виконавчої влади як « встановленого
нормами конституційного права України положення центрального органу
виконавчої влади, яке характеризує його як складовий елемент апарату
державного управління, особливості його компетенції, правосуб’єктності,
принципів організації та діяльності, правових форм діяльності», здобувач
залишає поза увагою такі його важливі складові, як гарантії діяльності та
юридичну відповідальність центрального органу виконавчої влади.
2. Окрім цього, автор, аналізуючи проект закону України «Про
правотворчу діяльність» №5707 від 25.06.2021, висловлює думку щодо
доцільності «закріпити як загальноправовий принцип верховенства права,
так і конституційно-правовий принцип верховенства Основного закону саме
щодо нормотворчості».
Натомість, автор, викладаючи власне бачення класифікації принципів
нормотворчості центральних органів виконавчої влади, поділяючи їх на
загальні та спеціальні; означені принципи залишає поза увагою, не
включаючи їх ні до загальних (принцип законності, принцип гуманізму,
принцип демократизму, принцип науковості, принципи гласності, прозорості
та відкритості (публічності)), ні до спеціальних (своєчасності, оперативності,
стабільності,
доцільності
й
обґрунтованості,
передбачуваності,
пріоритетності, взаємодії з іншими органами державного управління,
координації нормотворчості, узгодженості, збалансованості, компетенції
органу, логічності, професіоналізму, системності, додержання міжнародних
стандартів, техніко-юридичної досконалості, ефективності, відповідальності).

3. Потребує додаткового пояснення і позиція автора щодо доцільності
закріплення на рівні Основного Закону положення щодо форми актів
центральних органів виконавчої влади, адже процедура внесення змін та
доповнень до нього є доволі складною. Крім того, діяльність центральних
органів виконавчої влади є доволі динамічною, має відповідати сучасним
викликам, які постають перед ними, в тому числі і в контексті створення та
належної діяльності електронного уряду. Форма актів центральних органів
виконавчої влади вже визначена Законом України «Про центральні органи
виконавчої влади», а перспективи її уніфікації – передбачені
законопроектами «Про нормативно-правові акти», «Про правотворчу
діяльність».
4. Характеризуючи
стадії нормотворчого процесу, автор робить
висновок, зокрема, про «необхідність конкретизації та доповнення
законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів
центральних органів виконавчої влади», однак не формулює конкретних
пропозицій, залишаючи поза увагою, окрім того, також проблему підстав
для відмови у державній реєстрації. З іншого боку, питанню офіційного
оприлюднення нормативно-правових актів бракує критичного аналізу щодо
відповідності стану правового регулювання сучасним викликам, особливо в
контексті використання у сфері ІТ-технологій у сфері державного управління.
Однак, попри зазначені зауваження, можливо констатувати, що в цілому
вони не применшують позитивного значення дисертації. Підтвердженням
обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій
дослідження є наукові публікації автора. Основні результати дисертаційного
дослідження відображено у відповідних наукових публікаціях автора у
фахових виданнях України та спеціалізованих виданнях іноземних держав,
збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
Ці публікації за змістом відповідають темі дисертаційного дослідження,
доводять повноту опублікування отриманих результатів та наявність їх
достатньої кількості. Опубліковані праці автора присвячені різним аспектам
досліджуваної проблеми і не дублюють одна одну. Дисертація має високий
теоретичний рівень і практичне значення, а її зміст може бути покладено в
основу майбутньої монографічної роботи дисертанта.
Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових
запозичень без посилання на джерело (плагіату).
Вважаю, що дисертаційне дослідження Шевчука Олексія Анатолійовича
на тему: «Конституційно-правові засади нормотворчості центральних органів
виконавчої влади» відповідає спеціальності 081 Право та вимогам Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 (зі
змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року №283), пункту 10 Порядку
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. №167167 (із змінами від 21
жовтня 2020 р. №979 та від 09 червня 2021 р. №678).

Дисертація Шевчука Олексія Анатолійовича на тему: «Конституційноправові засади нормотворчості центральних органів виконавчої влади» може
бути рекомендована до захисту на здобуття ступеня доктора філософії за
спеціальністю 081 «Право».
Д.ю.н., пров.н.с. Батанов О.В.: Отже, переходимо до обговорення. З
Вашого дозволу, колеги, я скажу кілька слів. Я з інтересом ознайомився з
представленою здобувачем дисертацією. Визнаючи актуальність теми
представленого до обговорення дослідження, я би хотів звернути увагу на
низку дискусійних питань, серед яких найсуттєвішими є наступні.
По-перше, назва розділу 2 «Особливості нормотворчості центральних
органів виконавчої влади як предмету конституційно-правового
дослідження» практично дублює назву, а слід і предмет, дисертації, що є
неприпустимим. До того ж підрозділ 2.1. «Особливості конституційноправового статусу центральних органів виконавчої влади при здійсненні
нормотворчості» частково виходить за межі заявленого у розділі предмету
дослідження. Ці питання варто розглядати або у першому концептуальнотеоретичному розділі, або взагалі вилучити цей матеріал, враховуючи, що у
межах обмеженого за обсягом підрозділу доволі важко відобразити усі
особливості конституційного статусу центральних органів виконавчої влади.
Обґрунтування актуальності теми дисертації у вступі потребує
доопрацювання. У винесеному на обговорення варіанті відповідне питання
розкрито доволі абстрактно та розмито. Важко зрозуміти у чому полягає
важливість
дослідження
концептуальних
проблем
нормотворчості
центральних органів виконавчої влади саме з позиції конституційно-правової
теорії та практики.
По-друге, важко погодитись з висновком, що «нормотворчість – це
більш широке поняття, яке включає в себе не тільки державну правотворчу
діяльність, а й процес формування всіх соціальних норм в суспільстві».
Також спірним є визначення поняття «нормотворчості» як «особливого виду
діяльності держави в особі спеціально уповноважених на це владних
суб’єктів». Адже суб’єкти місцевого самоврядування є недержавними за
своєю природою, а здійснювана ними нормотворча діяльність реалізується
від імені територіальної громади, а не держави. Держава лише санкціонує цю
діяльність, реєструє відповідні акти, здійснює адміністративний контроль за
законністю актів місцевого самоврядування, але не втручається у зміст
нормотворчої діяльності територіальних громад та їх органів
Водночас, вважаю, що за умовою врахування висловлених зауважень,
дисертація Олексія Анатолійовича Шевчука на тему «Конституційно-правові
засади нормотворчості центральних органів виконавчої влади» може бути
рекомендованою до захисту.
Відповідь: Дуже дякую за зауваження та пропозиції. Обов’язково
врахую їх у процесі доопрацювання дисертації та підготовки її до захисту.
Д.ю.н., пров.н.с. Батанов О.В.: Хто хоче ще взяти слово?

Д.ю.н., пров.н.с. Крусян А.Р.: Хотіла б відмітити, що мені дуже
сподобалася форма викладення змісту матеріалу. Робота виконана на
достатньому рівні, тобто відповідає всім вимогам, які висуваються до робіт
такого роду.
Щодо пропозиції. Це, звичайно, Ваше право як дисертанта, але це було
б зручніше для ознайомлення з Вашою роботою: доповнити дисертацію
Додатком, в якому викласти у вигляді відповідних Законопроектів всі
пропозиції автора щодо удосконалення законодавства, пов’язаного з
нормотворчою діяльність (адже всі ці пропозиції «розкидані» у тексті
дисертації).
Що стосується об’єкту та предмету, то вони вірно визначені. В цілому
мета досягнута. Отже, дане дисертаційне дослідження може бути
рекомендовано до захисту.
Відповідь: Дуже дякую за слушну пропозицію. Відповідаючи на
питання щодо Закону про нормативно-правові акти, я зауважив, що дуже
багато цих проектів, але це моє недоопрацювання, що в роботі я не звернув
увагу на конкретний законопроект, і говорячи, і роблячи аналіз, не вказав на
який конкретно законопроект я звертаю увагу. Я це обов’язково врахую та
зауважу на конкретний законопроект, щодо якого я говорю про зміни.
Д.ю.н., пров.н.с. Антонов О.В.: Я уважно переглянув дисертаційне
дослідження Шевчука О.А. і хочу сказати, що вона потребує певних
доопрацювань в ракурсі положень, які стосуються новизни. Але в цілому
вважаю, що дане дисертаційне дослідження може бути рекомендовано до
захисту.
Д.ю.н, професор, академік НАПрН України Скрипнюк О.В.: Хочу
зазначити, що в цілому проведена велика дослідницька робота. Є певні
моменти, які можна доопрацювати в робочому порядку та врахувати слушні
пропозиції. Тому вважаю, що дисертаційне дослідження за авторством
Шевчука О.А. може бути рекомендовано до захисту.
ВИСНОВОК
Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації Шевчука Олексія Анатолійовича на тему
«Конституційно-правові засади нормотворчості центральних органів
виконавчої влади», поданої на здобуття ступеня доктора філософії
у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
1. Обґрунтування вибору теми дисертаційного дослідження, зв’язок
роботи з науковими програмами, планами, темами

Здобувач вмотивовано та переконливо обґрунтовує актуальність та
практичну необхідність опрацювання питань, що становлять предмет його
дослідження, висвітлюючи зв’язок теми дисертації із існуючими на сьогодні
науковими програмами, планами та темами.
Зокрема, актуальність обраної для дисертаційного дослідження теми
обумовлена наступним. Демократизація суспільно-політичного життя в
Україні, становлення реальної системи поділу державної влади вимагає зміни
підходів до системи виконавчої влади. Зокрема, це стосується вдосконалення
статусу центральних органів виконавчої влади. Одним із напрямів такого
вдосконалення є нормотворча діяльність цих органів.
Оскільки побудова центральних органів виконавчої влади заснована на
їх галузевій спеціалізації, слід констатувати, що вдосконалення
конституційно-правових засад нормотворчої діяльності центральних органів
виконавчої влади сприятиме більш ефективному здійсненню управління і
контролю у цих галузях. Вочевидь, таке вдосконалення має бути побудоване
на науково обґрунтованих засадах.
Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» головним
завданням міністерств, як ключових суб’єктів у системі центральних органів
виконавчої влади, визначає формування та реалізацію державної політики
шляхом забезпечення нормативно-правового регулювання, визначення
пріоритетних напрямів розвитку (шляхом формування стратегічних планів),
узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій
щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів
законодавчих актів, тощо. Не дивлячись на те, що нормотворчість міністерств
визначено як основний спосіб формування та реалізації державної політики,
до сьогодні не прийнято єдиного нормативно-правового акту, який би
регламентував процес нормотворчості, у тому числі центральних органів
виконавчої влади.
Відсутність єдиного законодавчо визначеного підходу щодо планування,
розробки норм для прийняття підзаконних нормативно-правових актів,
розробки та прийняття актів, що вносять зміни чи скасовують діючі
підзаконні нормативно-правові акти, розробки проектів законів України
призводить до того, що необхідні суспільні відносини регулюються точково,
а тому – фрагментарно; внаслідок цього, одне питання може регулюватися
декількома нормативно-правовими актами, тобто має місце розпорошеність, а
також суперечність між відповідними актами; відомі й випадки одночасного
існування чинних та застарілих норм. Окрім цього, при здійсненні
нормотворчості центральними органами виконавчої влади наявне
дублювання окремих завдань, що призводить як до зайвих затрат трудових
ресурсів, так і до фінансових. Все це не сприяє реалізації єдиної державної
політики центральними органами влади, а також є суттєвою перепоною для
створення цілісної системи юридичних норм.
Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок про актуальність як
самого дисертаційного дослідження, так і подальших наукових розвідок,

оскільки нормотворчість центральних органів виконавчої влади, її поняття,
зміст, правове регулювання і принципи здійснення, сутність нормотворчого
процесу центральних органів виконавчої влади є важливою науковою
проблемою, вирішення якої має не менш важливе прикладне значення, а
саме, здатне підвищити як якість законодавства загалом, так і зробити
ефективнішим нормотворчий процес центральних органів виконавчої влади,
що, в цілому позитивно відображається на іміджі України як правової
держави.
Шевчук О.А. вірно визначає зв’язок своєї дисертаційної роботи з
актуальними на сьогодні науковими програмами, планами та темами.
Проблематика здійсненого здобувачем дослідження відповідає наступним
плановим науково-дослідним темам Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України: «Конституційно-правові проблеми сучасного
унітаризму: вітчизняний та зарубіжний досвід» (номер державної реєстрації
0118 U100391), «Парламентаризм в Україні: сучасний стан, виклики та
перспективи розвитку» (номер державної реєстрації 0112 U 105261). Тема
дисертаційного дослідження обрана в межах Переліку пріоритетних
тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на
період до 2021 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 07.09.2011 № 942. Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої радою
Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (протокол №
2 від 13 лютого 2018 року).
2. Мета і завдання дисертаційного дослідження
Метою дослідження є визначенні особливостей конституційноправових засад нормотворчості центральних органів виконавчої влади, а
також формулюванні на цій основі відповідних рекомендацій з приводу
удосконалення національного законодавства у цій сфері.
Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:
- дослідити методологічну основу конституційно-правових засад
нормотворчості центральних органів виконавчої влади;
- визначити теоретико-правові підходи до характеристики поняття
нормотворчості;
- з'ясувати співвідношення суміжних правових понять з поняттям
«нормотворчість»;
- проаналізувати особливості конституційного статусу центральних
органів виконавчої влади;
- визначити нормотворчість центрального органу виконавчої влади як
форму регулювання суспільних відносин;
- проаналізувати сутність нормотворчого процесу центральних органів
виконавчої влади та його стадії;
- окреслити основні проблеми у сфері нормотворчості центральних
органів виконавчої влади;

- з'ясувати шляхи удосконалення нормотворчості центральних органів
виконавчої влади.
3. Об’єкт, предмет та теоретико-методологічна база дисертаційного
дослідження
Здобувач правильно визначає об’єкт та предмет дисертаційного
дослідження, а також надає вичерпне обґрунтування використання теоретикометодологічної бази, необхідного для повноцінного проведення такого
дослідження.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають в процесі
реалізації конституційно-правових засад нормотворчості центральних органів
виконавчої влади.
Предметом
дослідження
є
конституційно-правові
засади
нормотворчості центральних органів виконавчої влади.
Методологічною основою роботи є система загально-філософських,
загальнонаукових, приватно-наукових та спеціальних методів. Зокрема, усе
дисертаційне дослідження було здійснене через призму діалектичного
методу. За його допомогою, а також за допомогою антропологічного,
герменевтичного, філософсько-культурологічного методів встановлено
сутність поняття нормотворчості центральних органів виконавчої влади та
з’ясовано особливості конституційно-правового статусу останніх (підрозділи
2.1, 2.2). За допомогою формально логічного методу було сформульовано
дефініцію нормотворчості, нормотворчості центральних органів виконавчої
влади, нормотворчого процесу центральних органів виконавчої влади
(підрозділи 2.2, 2.3). Метод тлумачення правових норм використано для
аналізу проектів законів «Про нормативно-правові акти», «Про правотворчу
діяльність», а також законодавчого закріплення у сфері нормотворчості
центральних органів державної влади з метою виявлення прогалин
відповідного правового забезпечення та формулювання пропозицій
удосконалення відповідних нормативно-правових актів (підрозділи 3.1, 3.2).
Системний та структурний методи дозволили визначити стадійність
нормотворчого процесу (підрозділ 2.3). Функціонально-правовий дозволив
повно та всебічно висвітлити проблеми, пов’язані з дослідженням
конституційно-правових засад нормотворчості центральних органів
виконавчої влади (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1).
Нормативну та емпіричну основу дисертаційного дослідження
складають Конституція України, законодавчі та інші правові акти, які
регулюють нормотворчість центральних органів виконавчої влади.
4. Наукова новизна дисертаційного дослідження, теоретична та
практична цінність одержаних результатів

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що
представлена робота є одним з перших комплексних теоретико-правових
досліджень проблем реалізації конституційно-правових засад нормотворчості
центральних органів виконавчої влади.
Результати проведеного дисертаційного дослідження відображено у
таких положеннях наукової новизни, що виносяться на захист:
уперше:
– обґрунтована доцільність наукової класифікації принципів
нормотворчості центральних органів виконавчої влади та визначено їх зміст,
що визначають загальний та спеціальний характер такої діяльності;
– визначено основні критерії (нормативно-правові, організаційнопрофесійні, матеріально-технічні та культурно-просвітницькі) ефективності
нормотворчості центральних органів виконавчої влади;
– обґрунтована доцільність нормативно-правового закріплення передачі
міністерством іншим підвідомчим центральним органам виконавчої влади
права розробляти проекти нормативних актів, які є відмінними від проектів
законів. У зв’язку з цим, у Законі України «Про нормативно-правові акти»
варто передбачити відповідну процедуру з передачі таких повноважень;
удосконалено:
– розуміння сутності нормотворчості центральних органів виконавчої
влади, під якою варто розуміти – діяльність, яка здійснюється центральними
органами виконавчої влади відповідно до закріплених законом повноважень
та спрямована на створення цілісної системи юридичних норм, що
регулюють суспільні відносини, унормування яких віднесено до предмету
відання відповідного центрального органу виконавчої влади, у визначених
законом формах та процедурах;
– визначення змісту нормотворчості центральних органів виконавчої
влади під яким потрібно розуміти діяльність з планування, розробки норм для
прийняття підзаконних нормативно-правових актів, розробки та прийняття
актів, що вносять зміни чи скасовують діючі підзаконні нормативно-правові
акти; розробки проектів законів України з метою врегулювання суспільних
відносин, що охоплюються компетенцією відповідного центрального органу
виконавчої влади;
– розуміння поняття нормотворчого процесу центральних органів
виконавчої влади під яким варто розуміти чітко встановлений законом
порядок прийняття підзаконних нормативно-правових актів; прийняття актів,
що вносять зміни чи скасовують діючі підзаконні нормативно-правові акти;
розробки проектів законів (у межах предметів відання), з метою створення
цілісної системи юридичних норм, що врегульовують різні види суспільних
відносин;
набули подальшого розвитку:
– систематизація існуючих підходів щодо основних стадій (підготовчої
(передпроектної), основної (проектної), засвідчувальної та кінцевої

(інформаційної)) нормотворчого процесу центральних органів виконавчої
влади;
– наукова позиція про «нормотворчість» як діяльність суб’єктів
публічної влади, наділених державою відповідними повноваженнями, що
здійснюється у встановленій процедурній формі та у межах предметів їх
відання, спрямована на створення цілісної системи юридичних норм, які
врегульовують різні види суспільних відносин;
– наукова позиція про те, що вихідними конституційно-правовими
засадами, які покладено в основу нормотворчості центральних органів влади
є межі її здійснення виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами України.
Наукова новизна проведеного дисертаційного дослідження обумовила
теоретичну та практичну цінність роботи.
Наукова цінність полягає у тому, що висновки, сформульовані у роботі,
логічно доповнюють і розвивають розділи теорії конституційного права,
присвячені різним аспектам реалізації конституційно-правових засад
нормотворчості центральних органів виконавчої влади. Пропоновані
положення також можуть стати основою подальших наукових розвідок у
межах окремих галузей юридичної науки в частині покращення
нормотворчості центральних органів виконавчої влади. Крім того, результати
дослідження можна використовувати у навчальному процесі при викладенні
курсів конституційного права та, порівняльного правознавства, у тому числі
при підготовці лекцій, проведенні семінарських занять, написанні наукових
праць із вказаної проблематики.
Практичне
значення
отриманих
результатів
дисертаційного
дослідження виявляється у: 1) у науково-дослідній сфері – для подальших
наукових досліджень нормотворчості центральних органів виконавчої влади
як на загальнотеоретичному, так і на галузевому рівнях; 2) у
правозастосовній діяльності – для використання у нормопроєктуванні
запропонованих дефініцій та положень з метою уніфікації чинного
законодавства; 3) у навчальному процесі – під час викладання дисциплін
«Теорія держави і права», «Конституційне право», «Адміністративне право»,
«Адміністративний процес», «Адміністративне судочинство», «Інформаційне
право»; для підготовки відповідних навчально-методичних матеріалів; 4) у
сфері правотворчості – для удосконалення вітчизняного законодавства у
сфері нормотворчості центральних органів виконавчої влади; 5) у
правореалізаційній
діяльності
–
для
підвищення
ефективності
нормотворчості центральних органів виконавчої влади.
5. Наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати
дисертації, повнота опублікування результатів дисертації

Основні наукові результати дисертації висвітлені у 6 публікаціях, які
повністю відображають зміст проведеного наукового дослідження, а також
суть викладених у ньому практичних висновків та рекомендацій. За
результатами наукових розвідок, дисертантом було опубліковані наступні
наукові доробки.
Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:
1. Шевчук О.А. Нормотворча функція центральних органів виконавчої
влади: доктринальний аспект. Держава і право: Збірник наукових праць.
Серія Юридичні науки. 2018. Випуск 80. С. 63-69.
2. Шевчук О.А. Конституційно-правовий аспект регулювання
суспільних відносин актами центральних органів виконавчої влади.
АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання
теорії та практики. 2019. Випуск 10. С. 354-358.
Статті у наукових періодичних виданнях, включених до переліку
наукових видань інших держав, які входять до ОЕСР та/або ЄС:
3. Shevchuk A.A. Rulemaking of the Central Executive Authorities in
Ukraine, Kazakhstan, and Armenia: a Comparative Legal Aspect. Eurasian
Academic Research Journal. 2018. №9 (27). С. 67-69
4. Нормотворча діяльність національного агентства України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів: конституційно-правовий аспект. European Reforms Bulletin.
Luxembourg. 2021. № 3. P. 146-150.
Роботи, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
5. Олексій Шевчук Конституційно-правовий статус центральних
органів виконавчої влади. Правова реформа: концепція, мета, впровадження.
Зб. наук. праць. Матеріали VIІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист.
2017 р.) Київ, 2017. – С. 451-454.
6. Олексій Шевчук. Особливості нормотворчості органів виконавчої
влади в країнах – членах ЄС. Майбутнє науки в обріях права : зб. наук. праць.
Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 грудня
2018 р.). Київ: 2018. С. 150-153.
6. Структура дисертації, логіка викладу її основних частин та обсяг
дисертаційного дослідження
Структура та обсяг дисертації обумовлені метою та завданнями
дисертаційного дослідження. Робота складається із двох анотацій
(українською та англійською мовами), вступу, трьох розділів (7 підрозділів),
висновків до підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел
(276 найменувань) на 28 сторінках, додатку. Загальний обсяг дисертації
становить 207 сторінок, з них 28 сторінки – список використаних джерел.

7. Особистий внесок здобувача
Дисертація виконана Шевчуком О.А. самостійно. Усі сформульовані в
ній положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень
автора. У дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі положення
новизни, що виносяться на захист, та висновки, зроблені у цій дисертації,
апробовані та опубліковані автором одноособово.
8. Характеристика особистості здобувача
Олексій Анатолійович Шевчук народився 13 липня 1985 року в місті
Київ, Україна. Закінчив спеціалізовану школу № 155 у місті Києві з
поглибленим вивченням англійської мови, під час навчання в якій проходив
стажування в штаб-квартирі НАТО за запрошенням Генерального секретаря
НАТО Джорджа Робертсона.
У 2007 році отримав диплом магістра права Київського національного
економічного університету ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю
«Правознавство». 2017—2021 заочно навчався в Київській православній
богословській академії за спеціальністю «богослів’я». В 2017 році
зарахований в аспірантуру заочної форми навчання в Інституті держави і
права ім. В. М. Корецького НАН України за спеціальністю «право»,
спеціалізація — конституційне право.
Трудову діяльність розпочав під час навчання у ВНЗ. 2004—2005 р.
працював на посаді менеджера з зовнішньої економічної діяльності JSC
«Lysoform». 2006—2007 р. — на посаді менеджера з фінансової діяльності та
юристконсульта та начальника юридичного відділу LLC «Fourway» та LLC
«Karges». 2007—2014 р. працював на посаді юрисконсульта та начальника
юридичного відділу державного управління справами Президента України
Державне підприємство «Держпостачання».
25 листопада 2010 року отримав Свідоцтво про право на зайняття
адвокатською діяльністю № 4364/10, видане Київською обласною КДКА. З
2013 року є арбітражним керуючим.
У 2009 році спільно з колегами заснував юридичне агентство «Шевчук
та партнери», в результаті злиття якого з адвокатським об'єднанням
«Пономаренко і партнери» було утворено 10 жовтня 2017 року нове
адвокатське об'єднання «Barristers». З жовтня 2017 року по грудень 2020 року
працював на посаді Голови Адвокатського об’єднання «Barristers».
В 2018 році обрано до складу Консультаційної ради освітньої платформи
Legal High School. У 2019 році прийнято до Association of Certified Fraud
Examiners (ACFE) — Асоціації сертифікованих експертів з шахрайства, яка є

найбільшою у світі організацією з боротьби з шахрайством і є основним
центром послуг з навчання та боротьби з шахрайством
12 серпня 2020 року призначений радником Віце-прем'єр-міністра
України — Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. 21
грудня 2020 року призначено радником з правових питань Київського міського
голови Віталія Кличка.
У 2020 році затверджено головою Комісії з питань захисту бізнесу
Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати — ICC
Ukraine. У 2021 році – обрано членом правління Українського національного
комітету Міжнародної Торгової Палати — International Chamber of Commerce
Ukraine. Є членом Асоціації адвокатів України, членом Міжнародної асоціації
адвокатів, членом Асоціації правників України.
З грудня 2020 року по теперішній час – адвокат (самозайнята особа).
Рівень володіння англійською мовою – Advanced, німецькою – Intermediate,
українська, російська – вільно.
9. Оцінка мови та стилю дисертації
Дисертація написана з правильним вживанням юридичної та спеціальної
термінології. Текстове подання матеріалів досліджень, наукових положень,
висновків і рекомендацій забезпечують легкість та доступність їх сприйняття і
відповідають стилю науково-дослідної літератури.
За результатами попередньої експертизи дисертаційного дослідження,
виконаного Шевчуком О.А., а також вивчення повноти публікації основних
результатів дослідження:
УХВАЛЕНО:
1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне
значення результатів дисертації Шевчука Олексія Анатолійовича на тему
«Конституційно-правові засади нормотворчості центральних органів
виконавчої влади».
2. Визнати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю,
науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація
Шевчука О.А. є фундаментальним науковим дослідженням з актуальних
питань, характеризується єдністю змісту, містить наукові результати, що мають
наукову новизну, теоретичне та практичне значення, що своєю чергою, свідчить
про особистий внесок здобувача у розвиток юридичної науки, зокрема доктрини
вітчизняної конституційно-правової теорії. Подана до захисту дисертація

