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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В Україні тривають складні процеси
розбудови основ правової, демократичної державності, адаптації
національної правової системи до сучасних соціально-економічних,
політичних умов. Одним з головних юридичних інструментів впливу на
вказані процеси є законодавство, від якості якого залежить
результативність соціальних перетворень, ефективність
різних
соціальних інститутів. Натомість нестабільність законодавства, й
відсутність належного рівня його динамізму, вкрай негативно
позначається на всіх сферах життєдіяльності суспільства, на стані
гарантованості прав і свобод людини, перспективах участі в сучасних
світових інтеграційних процесах.
Стабільність законодавства і його відповідність потребам та
вимогам суспільної практики визнаються невід'ємною складовою
принципу верховенства права, закріпленого у ст. 8 Конституції України,
виступають важливим показником правової культури суспільства,
вагомою гарантією забезпечення та захисту прав і свобод людини і
громадянина.
Належне та ефективне упорядкування суспільних відносин
неможливо без визначеності і передбачуваності законодавства, усієї
системи правового регулювання. Водночас законодавство повинно бути
адекватним соціальному середовищу, своєчасно реагувати на суспільні
зміни, розвиватися, змінюватися відповідно до потреб суспільного
розвитку, тобто бути динамічним.
Тому невипадковим є підвищений науковий інтерес до проблем
стабільності та динамізму закону і законодавства. Зазначені питання
досліджуються передусім у зв'язку із аналізом інших юридичних явищ
(закону, верховенства закону, системи законодавства, законодавчого
процесу, якості і ефективності закону, ефективності правового
регулювання тощо). Водночас, дана проблематика потребує подальшого
наукового опрацювання. Головним недоліком існуючих здобутків є, поперше, те, що предметом наукового аналізу, як правило, стає
стабільність закону, а питанню про його динамізм приділяється
незначна, другорядна увага. По-друге, важливою є постановка питання
не лише про стабільність та динамізм закону, а про стабільність та
динамізм законодавства в цілому.
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Виходячи з цього, своєчасним і необхідним є науковий аналіз
сутності, особливостей стабільності та динамізму законодавства, шляхів
забезпечення їх оптимального співвідношення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження безпосередньо пов'язано з тематикою
науково-дослідних робіт Інституту державного будівництва та місцевого
самоврядування Національної академії правових наук України і
виконано в межах теми «Теоретичні та правові проблеми організації та
функціонування української держави в умовах конституційної реформи
(PK Укр ІНТЕІ № Ol 10U002806), затвердженої Вченою радою Інституту
державного будівництва та місцевого самоврядування (протокол № 8 від
30 серпня 2009 р.) та Постановою Президії НАПрН України № 67/4 від
13 листопада 2009 р. Тема дисертації затверджена Вченою радою
Науково-дослідного Інституту державного будівництва та місцевого
самоврядування НАПрН України, протокол № 13 від 27.12.2006 р.
Мета й завдання дослідження. З урахуванням сучасного стану
розробки проблем метою дисертаційного дослідження є розкритгя
змісту стабільності і динамізму законодавства як його невід'ємних
властивостей, встановлення сутності взаємозв'язку між ними,
конструювання юридичного механізму забезпечення оптимального
співвідношення між стабільністю і динамізмом законодавства.
Відповідно до зазначеної мети були поставлені такі завдання:
- охарактеризувати закономірності функціонування та розвитку
законодавства з точки зору системного аналізу;
- проаналізувати існуючі в юридичній науці підходи щодо
тлумачення поняття стабільності і динамізму законодавства та закону;
- встановити співвідношення понять стабільність і динамізм
законодавства, динамізм і нестабільність законодавства;
сформулювати визначення стабільності законодавства,
динамізму законодавства, довести наявність взаємозалежності між
ними;
- розкрити зміст механізму та основних чинників, які впливають
на стабільність і динамізм законодавства;
- виокремити систему юридичних засобів, які забезпечують
оптимальне співвідношення
між стабільністю
і динамізмом
законодавства.
Об'єктом дослідження є законодавство як проиідне джерело
права та його сутнісні ознаки.
Предметом дослідження виступають стабільніш, і динамізм
законодавства як його сутнісні властивості, теоретичні проблеми

з
співвідношення стабільності і динамізму законодавства, а також система
юридичних
засобів
забезпечення
стабільності
і
динамізму
законодавства.
Методи дослідження. В основу методології дослідження
покладено комплексний підхід до аналізу стабільності і динамізму
законодавства, зумовлений специфікою теми дисертаційної роботи,
поставлених завдань і пов'язаний з використанням загальнонаукових та
спеціальних методів наукового аналізу. Для досягнення мети
дисертаційного дослідження широко використовувався діалектичний
метод, зокрема, при визначенні співвідношення системи права і системи
законодавства (підрозд. 1.1.); стабільності законодавства і динамізму
законодавства (підрозд. 1.2.); при аналізі проблеми забезпечення
стабільності і динамізму законодавства в сучасних умовах (підрозд. 1.3
та розд. 2); системно-структурний - при характеристиці законодавства
як системи (підрозд. 1.1); конструюванні юридичного механізму
забезпечення стабільності і динамізму законодавства (підрозд. 2.3 і розд.
2); статистичний і порівняльно-правовий — при дослідженні кількісних
показників стабільності і динамізму законодавства, у тому числі й в
інших державах (підрозд. 2.1); конкретно-соціологічний - при
дослідженні матеріалів юридичної практики для з'ясуванні впливу на
неї стабільності і динамізму законодавства та навпаки (підрозд. 1.3 та
підрозд. 2.3); формально-юридичний - при аналізі проблем
удосконалення нормотворчого процесу (підрозд. 2.2.). Широкого
застосування в роботі отримали категорії та прийоми формальної логіки:
поняття, визначення, доказ і спростування, судження, аналіз, синтез та
ін. (розділи 1 і 2). У роботі над дисертацією знайшли місце й інші
традиційні для юриспруденції методи.
Теоретичний фундамент дисертації грунтується на працях і
висновках таких вітчизняних і зарубіжних філософів і правознавців, як
С. С. Алексеев, І. В. Баскова, Ю. В. Баулін, Ж.-Л. Бержель, Є. В. Бурлай,
Н. В. Варламова, M. А. Власенко, О. А. Гаврилов, Є. А. Гетьман,
О. Гьоффе, M. JI. Давидова, Г. І. Дутко, П. Б. Євграфов, А. П. Заєць,
А. А. Козловський, M. І. Козюбра, Ф. М. Колодій, В. М. Косович,
Б. Леоні, Л. 3. Лівшиц, С. І. Максимов, О. В. Малько, Г. В. Мальцев,
Д. А. Монастирський, В. С. Нерсесянц, H. М. Оніщенко, M. І. Панов,
А. Л. Парфентьєв, H. М. Пархоменко, О. В. Петришин, А. С. Піголкін,
С. П. Погребняк, С. В. Полєніна, С. В. Прийма, П. М. Рабінович,
Г. Радбрух, Н. В. Сильченко, В. Я. Тацій, Л. Б. Тіунова, Ю. М. Тодика,
О. А. Уварова, Лон. Л. Фуллєр, Г. О. Христова, М. В. Цвік, Р. Ципеліус,
Г. Т. Чернобель, С. В. Шевчук та ін.

Дисертація має характер теоретичного дослідження, емпіричну
базу якого становлять акти законодавства, судова практика України й
зарубіжних держав, аналітичні та статистичні матеріали.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у таких
теоретичних положеннях і висновках, які виносяться на захист:
Уперше у вітчизняній юридичній науці:
- робиться висновок, що ефективне правове регулювання
суспільних відносин можливе лише за умови поєднання абстрактності і
визначеності змісту законодавства;
- обґрунтовується відмінність між такими явищами, як
стабільність, нестабільність і динамізм законодавства; законодавство
може бути стабільним, але не відповідати умовам суспільного розвитку
(застаріле законодавство). Законодавство € нестабільним, коли воно
часто змінюється, але такі зміни є безсистемними, необгрунтованими, в
результаті яких воно не відповідає суспільному розвитку;
- визначається, що безпосереднім формальним показником
стабільності і динамізму законодавства є індекс змін, доповнень і новел
у його системі, а змістовним - аналіз причин такого індексу, тобто умов,
які викликали до життя таке співвідношення, а також якість і
системність змін до законодавства.
змістовно
характеризуються
основні
елементи
внутрішньосистемного механізм, що забезпечує стабільність і динамізм
законодавства: 1) вертикальна (ієрархічна) структура законодавства, за
якої закони (конституційні, кодифіковані, звичайні) є основою
стабільності законодавства, а підзаконні нормативно-правові акти
забезпечують
його
належний
динамізм;
2)
наявність
системоутворюючих (приписи, що закріплюють принципи права,
дефініції правових понять, загальні заборони і дозволи тощо),
системозбері гаючих і сисгсмопозначаючих (приписи, що закріплюють
колізійні норми, оперативні норми, відсильні та бланкетні норми,
доручення конкретному органу) нормативно-правових приписів;
3) сполучення ступеня узагальнення, тобто правової абстракції, з
належною визначеністю змісту законодавства;
- наголошується, що абстрактність права як форми, що
опосередковує суспільні відносини, з одного боку, забезпечує
стабільність законодавства, оскільки у такий спосіб «відволікається» від
одиничного, несуттєвого, мінливого, а з іншого - динамізм
законодавства, оскільки через динамічне тлумачення законодавства
абстрактна форма здатна наповнюватися новим змістом;

— підкреслюється, що головними інструментами конструювання
і удосконалення механізму законодавства щодо забезпечення його
стабільності і динамізму є нормсггворча техніка, методи уніфікації і
диференціації в нормотворчій діяльності, систематизація законодавства,
офіційне тлумачення законодавства, судова практика.
— виокремлюються
основні
напрямки
удосконалення
нормотворчої діяльності, як інструменту забезпечення стабільності і
динамізму законодавства: а) забезпечення найбільш повної реалізації
принципів нормотворчої діяльності (верховенство права, демократизм,
законність, професійність, науковість, забезпечення формальної
(технічної)
якості
нормативно-правових
актів,
системність,
оперативність
(своєчасність),
планування,
економія
закону,
обґрунтованість нормотворчих рішень); б) формування і підтримання
високого рівня правової культури нормотворчої діяльності, в тому числі
законотворчого процесу; в) посилення стратегічних і концептуальних
засад нормотворчої діяльності.
Дістали подальшого розвитку положення:
— про те, що модель стабільності законодавства складається із:
а) стійкості законодавства, що дає змогу законодавству під тиском
«стихії» численних суспільних відносин не втрачати своїх системних
властивостей як джерела права і ефективно забезпечувати здійснення
його регулятивної функції; у більш звуженому значенні стійкість
характеризує стабільність законодавства як його здатність протягом
тривалого часу забезпечувати адекватне, послідовне, стале правове
регулювання суспільних відносин у різних сферах за умови незмінності
його змісту; б) рівноваги законодавства, яка складається з внутрішньої
узгодженості системи законодавства та її збалансованості з соціальної
системою;
— про те, що динамізм законодавства як його невід'ємна
властивість,
зумовлюється
динамізмом
права,
особливостями
суб'єктивно-об'єктивної природи законодавства. В першому випадку
динамізм проявляється в його оновленні під впливом змінюваних умов
суспільного життя, в другому — в його удосконаленні та систематизації з
метою усунення недоліків та підтримання системних властивостей;
— про взаємозв'язок стабільності і динамізму законодавства як
відносно самостійних та взаємопов'язаних його властивостей.
Стабільність законодавства є, з одного боку, необхідною передумовою
його динамізму, оскільки тільки за умови стабільного законодавства
можна підготувати системні обгрунтовані зміни до нього; з іншого —
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лише динамічне законодавство може бути адекватним суспільним
відносинам, що є необхідною передумовою його стабільності;
- про співвідношення стабільності і динамізму законодавства як
системи нормативно-правових актів. З одного боку, стабільність і
динамізм законодавства залежать від стабільності і динамізму окремих
нормативно-правових приписів та нормативно-правових актів; з іншого
— стабільність та динамізм кожного окремого закону є й результатом
його складної взаємодії з іншими елементами системи законодавства;
Удосконалено:
- положення про залежність співвідношення стабільності і
динамізму законодавства від відповідного етапу розвитку суспільних
відносин та суспільства в цілому, особливостей сфери правового
регулювання та рівня вертикальної структури законодавства;
- систему засобів удосконалення нормотворчого процесу як
чинника стабільності і динамізму законодавства. Зокрема, йдеться про
необхідність
уніфікації
правового
регулювання
підзаконної
нормотворчості.
Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані
в дисертації теоретичні положення й висновки можуть бути
використані:
у науково-дослідницькій сфері — з метою подальшого
дослідження проблем, що стосуються стабільності і динамізму
законодавства, юридичних засобів, які забезпечують їх оптимальне
співвідношення;
у нормотворчій і правозастосовній діяльності — для
вдосконалення окремих аспектів нормотворчого процесу, правового
регулювання нормогворчої діяльності, а також для посилення
стабілізуючого впливу правозастосовної діяльності на систему
законодавства;
у навчальному процесі — при підготовці підручників та
викладанні курсів «Теорія держави і права», «Історія політичних і
правових учень», «Порівняльне правознавство», «Філософія права».
Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення
викладені у дисертації, розглядалися і обговорювалися на засіданнях
вченої ради Інституту державного будівництва та місцевого
самоврядування Національної академії правових наук України. Основні
результати, висновки і пропозиції дослідження доповідалися автором на
всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах:
науковому семінарі «Проблеми гармонізації вітчизняного законодавства
із правом Європейського Союзу», проведеному Національним

університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки
(м. Харків, 15-16 травня 2007 p.); Всеукраїнській науково-практичній
конференції молодих учених та здобувачів «Сучасні проблеми
юридичної науки» (м. Харків, 2008 p.); III Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Актуальні проблеми правотворення в сучасній
Україні (м. Рівне 26 квітня 2012 p.).
Публікації. Основні теоретичні положення дисертаційного
дослідження відображені у восьми публікаціях, з яких 5 наукових статей
опубліковано у фахових періодичних виданнях з юридичних наук, і тези
трьох доповідей на науково-практичних конференціях.
Структуру й обсяг дисертації становлять вступ, 2 розділи, що
об'єднують 6 підрозділів, висновки і список використаних джерел.
Загальний обсяг дисертації — 201 сторінка, з яких основний зміст
становить - 172 сторінки. Використані джерела нараховують - 286
найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації,
характеризуються ступінь її наукового розроблення і зв'язок з
науковими планами і програмами, визначаються мета, завдання, об'єкт і
предмет дослідження, окреслюється його методологічне й теоретичне
підґрунтя, формулюється наукова новизна роботи, розкривається
теоретичне і практичне значення результатів дослідження, наводяться
дані про апробацію основних положень дисертації, її структуру й обсяг.
Розділ 1 «Загальна характеристика стабільності і динамізму
законодавства» складається з 3-х підрозділе.
У підрозділі 1.1. «Системні властивості законодавства»
обґрунтовується вживання терміну «законодавство» у широкому
значенні як системи чинних законів і підзаконних нормативно-правових
актів. Робиться
висновок,
що законодавство,
як
система,
характеризується такими основними ознаками: а) первинним елементом
системи законодавства в його горизонтальній структурі є нормативноправовий припис, а у вертикальній - нормативно-правовий акт;
б) елементами вертикальної структури виступають закони і підзаконні
нормативно-правові акти, а горизонтальної - нормативно-правові
приписи, інститути, галузі законодавства, які доповнюють основну
(галузеву) структуру законодавства; в) система законодавства є
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цілісною, характеризується новими інтегративними якостями, що
виникають при взаємодії і взаємозв'язку її складових елементів.
Отже законодавство в цілому є основним юридичним джерелом
і формою вираження права даного суспільства; здатне зберігати свої
якості, підгримувати свої окремі елементи відповідно до умов
суспільного
розвитку;
характеризується
несу пере чливістю
та
погодженістю його структурних елементів. Звідси робиться висновок,
що стабільність і динамізм законодавства є його ознаками як цілісної
системи. Для їх забезпечення важливу роль відіграє суб'єктивний
фактор, передусім цілеспрямована нормотворча діяльність відповідних
суб'єктів; норми права формулюються таким чином, що вони можуть
застосовуватися протягом певного часу у різних соціальних умовах.
Законодавство сполучає ознаки як органічної, так і неорганічної
системи. Воно є відкритою системою, що орієнтує законодавця на
своєчасне приведення приписів у відповідність з потребами суспільної
практики, виявлення і врахування нових тенденцій в різних сферах
суспільного життя. Законодавство є функціональною системою,
нормативні приписи якої, виконуючи певні функції в правовому
регулюванні, тісно взаємодіють один з іншим для досягнення кінцевих
цілей такого регулювання.
У підрозділі виділяються і характеризуються найбільш важливі
види зв'язків нормативно-правових приписів (ієрархічні, горизонтальні,
функціональні), приділяється увага історичному аспекту виникнення і
розвитку законодавства як джерела права.
У підрозділі 1.2. «Стабільність і динамізм законодавства як
ознаки системи законодавства: поняття, сутність взаємозв'язку»
аналізується стабільність і динамізм законодавства як ознаки, що
притаманні йому як джерелу права, сформульовано відмінність
стабільності і динамізму законодавства від суміжних явищ.
Визначені основні напрямки дослідження стабільності і
динамізму у правовій сфері: у контексті загальних принципів права,
властивостей системи права і системи законодавства, забезпечення
стабільності та динамізму юридичної, зокрема судової практики,
правового регулювання в цілому. Критично проаналізовано окремі
моделі стабільності закону та (або) законодавства, запропоновані у
відповідних
наукових
доробках.
Обґрунтовується
доцільність
досліджування стабільності і динамізму законодавства як відносно
самостійних явищ, оскільки включення динамізму до обсягу поняття
стабільності призводить до неповноти вивчення власної специфіки
кожного з цих явищ, неможливості їх більш глибокого аналізу.

Робиться висновок, що стабільність і динамізм законодавства
походять від відповідних невід'ємних властивостей права. Головним
призначенням законодавства є належна об'єктивація права і
забезпечення його регулятивного впливу на суспільні відносини, що
можливе, зокрема, лише за умови поєднання стабільності і динамізму
законодавства. Водночас, у силу змішаної об'єктивно-суб'єктивної
природи законодавства, його стабільність і динамізм залежить від
правової культури як суб'єктів нормотворчості, так й нормотворчої
діяльності в цілому.
Обґрунтовується, що стабільність законодавства є його
здатністю зберігати стійкість і рівновагу. Стійкість законодавства
означає, що воно під тиском «стихії» численних суспільних відносин не
втрачає своїх системних властивостей як джерела права і може
ефективно забезпечувати здійснення його регулятивної функції. У більш
звуженому значенні стійкість нарівні зі сталістю, усталеністю,
незмінністю характеризує стабільність законодавства як його здатність
протягом тривалого часу забезпечувати адекватне, послідовне, стале
правове регулювання суспільних відносин у різних сферах за умови
незмінності його змісту. Рівновага як елемент стабільності
законодавства характеризується його структурною збалансованістю і
відповідністю системи законодавства і системи суспільних відносин, які
воно регулює. Динамізм законодавства — це його здатність змінюватися
в силу змін тих суспільних відносинах, які воно регулює, або за
необхідності удосконалення законодавства. При цьому динамізм
законодавства має два основні прояви: внесення змістовних змін до
законодавства; зміна змісту законодавства без внесення відповідних
змін до нього, що забезпечується його динамічним тлумаченням.
Доводиться, що динамізм законодавства слід відрізняти від його
нестабільності. Перший пов'язаний з пристосуванням законодавства до
змінюваної соціальної практики, призводить до удосконалення
законодавства, є ознакою високої правової культури, а друга, навпаки,
не поліпшує формальних і змістовних якостей законодавства, свідчить
про брак правової культури. Стабільність законодавства є передумовою
його динамізму, адже сприяє пізнанню права, яке в ньому виражене,
дозволяє краще виявити його недоліки, недосконалості, що слугує
точкою відліку для нових реформ. Водночас законодавство, яке не є
динамічним, набуває якості не стабільного, а застарілого.
Підкреслюється, що законодавство не може бути абсолютно стабільним,
йдеться про стабільність, яка припускає певну допустиму, прийнятну
міру нестабільності. Обґрунтовується, що безпосереднім формальним
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показником стабільності і динамізму законодавства є індекс змін,
доповнень і новел у його системі, а змістовним - аналіз причин такого
індексу, тобто умов, які викликали до життя таке співвідношення, а
також якість і системність змін до законодавства.
Аргументується, що співвідношення стабільності/нестабільності
і динамізму законодавства визначається, зокрема, наступними
чинниками: а) особливостями відповідного етапу розвитку суспільних
відносин та суспільства в цілому; б) особливостями сфери правового
регулювання; в) рівнем ієрархічної структури законодавства.
Акцентується, що нестабільність законодавства у постготалітарних
країнах зумовлена тим, що правові реформи відбуваються на тлі
фактичної нерозвиненості основних інститутів громадянського
суспільства, відсутності належних механізмів узгодження системи
нормативно-правових актів.
Робиться висновок, що стабільність та динамізм законодавства є
складовими його якості, а також однією з передумов його ефективності.
Звертається увага на необхідність розмежування таких понять, як
стабільність: законодавства, юридичної, зокрема судової практики,
правового регулювання. Стабільність законодавства є лише однією з
передумов стабільності юридичної практики. В свою чергу стабільність
правового регулювання є узагальнюючим поняттям стосовно
стабільності законодавства і юридичної практики
У підрозділі 1.3. «Чинники стабільності і динамізму
законодавства» розглянуто існуючі в науці підходи до класифікації
чинників стабільності та динамізму законодавства, проаналізовано
основні неюридичні та юридичні чинники стабільності та динамізму
законодавства.
Чинники стабільності і динамізму законодавства поділяються
на: 1) юридичні і неюридичні (загальносоціальні); 2) об'єктивні, які не
пов'язані з певними якостями відповідних суб'єктів нормотворчосгі, і
суб'єктивні; 3) внутрішні, які випливають з самої системи
законодавства, і зовнішні, які випливають з суспільних відносин,
регламентованих законодавством; 4) матеріальні (економічні) і духовні
(правові, моральні, культурні, релігійні), 5) національні, які існують на
рівні окремого суспільства, наднаціональні або міжнародні, які існують
на рівні окремих регіонів або світової спільноти.
Обґрунтовується, що стабільність і динамізм законодавства
значною мірою зумовлені тим соціальним середовищем, в якому
законодавство формується, розвивається і реалізується. Динамізм
законодавства обумовлюється розвитком суспільних відносин, їх
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впливом на систему права. Таким чином, право і законодавство мають
«постійне джерело» динамізму, що зумовлює його відставання від
суспільної практики.
Окрема увага приділена аналізу соціальних явищ і процесів, які
впливають на стабільність і динамізм законодавства Аргументується,
що основними неюридичними чинниками, що впливають на його
стабільність і динамізм є: соціальні (зміна меж соціальної свободи
людини, її потреби і інтереси, інтереси окремих соціальних груп та
суспільства в цілому); політичні (особливості політичної системи, рівень
політичної культури, система політичних інтересів тощо); економічні
(тип економіки, інновації і трансформації економічних інститутів,
ресурсозабезпеченість, особливості розвитку ринкових відносин,
структуризації економічних інтересів тощо); духовні (ментальність,
традиції, релігія, мораль тощо). Основними юридичними чинниками
стабільності і динамізму законодавства є якість законодавства,
нормотворчий процес, юридична практика, рівень розвитку правової
науки, освіти і правової культури.
Розділ 2 «Юридичний механізм забезпечення стабільності і
динамізму законодавства» складається з 3-х підрозділів.
У
підрозділі
2.1.
«Внутріиіньосистемний
механізм
законодавства, який забезпечує стабільність і динамізм законодавства,
засоби його конструювання та удосконалення»
досліджується
«власний» механізм законодавства, який забезпечує його стабільність і
динамізм. Змістовно характеризуються основні елементи такого
механізму, а саме: 1) вертикальна (ієрархічна) структура законодавства,
за якої закони (конституційні, кодифіковані, звичайні) є основою
стабільності законодавства, а підзаконні нормативно-правові акти
забезпечують
його
належний
динамізм;
2)
наявність
системоутворюючих (приписи, що закріплюють принципи права,
дефініції правових понять, загальні заборони і дозволи тощо),
системозберігаючих і системопозначаючих (приписи, що закріплюють
колізійні норми, оперативні норми, відсильні та бланкетні норми,
доручення конкретному органу) нормативно-правових приписів;
3) сполучення ступеня узагальнення, тобто правової абстракції, з
належною визначеністю змісту законодавства. Зазначається, що
абстрактність права як форми, що опосередковує суспільні відносини, з
одного боку, забезпечує стабільність законодавства, оскільки у такий
спосіб воно «відволікається» від одиничного, несуттєвого, мінливого, а з
іншого - динамізм законодавства, оскільки через динамічне тлумачення
абстрактна форма здатна наповнюватися новим змістом. Водночас

12

зазначається, що правове регулювання можливе лише за умови
поєднання абстрактності і визначеності змісту законодавства.
Обґрунтовується, що головними інструментами конструювання і
удосконалення внутрішньосисгемного механізму законодавства щодо
забезпечення його стабільності і динамізму є нормотворча техніка,
методи уніфікації і диференціації в нормотворчій діяльності,
систематизація законодавства, офіційне тлумачення законодавства,
судова практика.
У підрозділі 2.2. «Нормотворча діяльність як засіб забезпечення
стабільності і динамізму законодавства та основні напрямки її
удосконалення» нормотворча діяльність розглядається як інструмент
забезпечення
стабільності
і
динамізму
законодавства
та
виокремлюються основні напрямки її удосконалення, а саме:
а) забезпечення найбільш повної реалізації принципів нормотворчої
діяльності (верховенство права, демократизм, законність, професійність,
науковість, забезпечення формальної (технічної) якості нормативноправових актів, системність, оперативність (своєчасність), планування,
економія закону, обґрунтованість нормотворчих рішень); б) формування
і підтримання високого рівня правової культури нормотворчої
діяльності, в тому числі законотворчого процесу; в) посилення
стратегічних і концептуальних засад нормотворчої діяльності. У цьому
сенсі основу правової політики становлять такі компоненти, як стратегія
законодавства, принципи правового регулювання, конституційне
будівництво, судово-правова реформа, захист прав людини і
громадянина, посилення режиму законності, зміцнення правопорядку,
вдосконалення виборчого права тощо. Серед усіх складових елементів
правової політики першочергового значення набуває законодавча
політика планування законотворчих дій, розробка й прийняття законів;
г) активне використання досягнень у сфері розвитку інформаційного
забезпечення (створення експертних та консультаційних систем з
законотворчості, що включатимуть такі структурні елементи, як
фактичні дані, дані про типову структуру законодавчих актів,
систематизовані переліки законодавчих помилок); д) належне
нормативно-правове регулювання (нормативне закріплення правил і
процедур
підготовки
нормативно-правових
актів
суб'єктами
нормотворчості).
Визначаються такі ключові шляхи реалізації цього напрямку:
1) систематизація і удосконалення нормативно-правового регулювання
нормотворчої діяльності шляхом прийняття Законів України «Про
норматавно-правові акти» та «Про основи підзаконної нормотворчості
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органів державної влади і місцевого самоврядування», в яких би
містилася уніфікована процедура прийняття підзаконних нормативноправових актів; 2) прийняття Закону України «Про лобїювання»,
оскільки лобізм може здійснювати належний вплив лише за умови
правового регулювання лобістської діяльності; 3) внесення змін і
доповнень в законодавство про нормстворчу діяльність з метою
збалансування нормотворчої компетенції різних суб'єктів, які
реалізують завдання та функції держави в різних сферах суспільства.
У підрозділі 2.3. «Окремі елементи правової системи як засоби
забезпечення стабільності і динамізму законодавства» зазначається, що
законодавство як система є елементом системи більш високого рівня —
правової системи, тому стабільність і динамізм законодавства залежать
від інших елементів останньої.
Наводяться аргументи на користь того, що найбільш важливими
елементами цієї системи є: а) принципи права, які, з одного боку, є
інструментом подолання прогалин у законодавстві, а з іншого виступають засобом динамічного тлумачення, яке дозволяє
пристосувати зміст законодавства до життєвих обставин, що змінилися;
б) судова практика, невід'ємною частиною якої є судовий прецедент;
в) правова культура, без належного рівня якої не може бути створене
якісне законодавство. З'ясовується раль в забезпеченні стабільності і
динамізму законодавства його тлумачення, яке теж повинно відповідати
ознакам динамічності. Сутність останнього полягає в тому, що суб'єкт
інтерпретаційної діяльності адаптує правовий акт до тих змін, які
відбуваються в суспільних відносинах, адже тлумачення норми права не
може постійно і назавжди зберігати лише той зміст, який був їй наданий
у момент її прийняття.
ВИСНОВКИ
У дисертації наведені теоретичні узагальнення і нове вирішення
наукового завдання, що полягає у визначенні сутності стабільності і
динамізму законодавства як його невід'ємних властивостей, у з'ясуванні
взаємозв'язку між ними, чинників, від яких залежать стабільність і
динамізм законодавства, засобів забезпечення їх оптимального
співвідношення:
1. Термін «законодавство» допустимо вживати у широкому
значенні як системи чинних законів і підзаконних нормативно-правових
актів, оскільки саме таке значення а) застосовується в Конституції
України, низці законів і підзаконних нормативно-правових актах;
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б) є поширеним поряд із звуженим значенням в юридичній науці і
практиці; в) засноване на тому, що основу цілісної системи нормативних
актів утворюють саме закони.
2. Законодавство є системним явищем. Чим вищими є стійкість
та узгодженість зв'язків між елементами системи законодавства, тим
вищою є організованість ці€ї системи. В свою чергу належним чином
організована система законодавства характеризується балансом
стабільності і динамізму, що дає змогу ефективно регулювати суспільні
відносини.
3. Стабільність і динамізм законодавства є наслідком
відповідних
невід'ємних
властивостей останнього.
Сукупність
властивостей стабільності та динамізму с одним із основних його
суперечностей, виступає джерелом його розвитку. Завдяки стабільності
право забезпечує відносну стійкість регулювання суспільних відносин,
організовує і упорядковує їх. Водночас право поступово змінюється під
впливом суспільного розвитку, тобто є динамічним. Крім того, динамізм
законодавства обумовлюється й недоліками самою законодавства, які
породжують необхідність змін законодавства з метою його
удосконалення.
4. Стабільність законодавства — це його здатність зберігати
стійкість і рівновагу. Стійкість означає здатність законодавства
протягом тривалого часу забезпечувати адекватне, послідовне, стале
правове регулювання суспільних відносин у різних сферах за умови
незмінності його змісту. Рівновага системи законодавства відображає
його внутрішню структурну збалансованість, яка полягає у відповідності
структурних елементів системи законодавства, а також відповідність
системи законодавства суспільним відносинам, які воно покликане
регулювати. Однак законодавство не може бути абсолютно стабільним.
Коригування окремих аспектів змісту нормативно-правових актів, ще не
свідчить про нестабільність законодавства в цілому чи окремого акта. В
даному випадку йдеться про стабільність, яка включає певну допустиму,
прийнятну міру нестабільності.
5. Динамізм законодавства полягає у: а) властивості самої
текстуальної форми та її нормативного змісту адаптуватися до змін
суспільних відносин без внесення відповідних змін чинних нормативноправових актів; б) здатності змінюватись внаслідок розвитку і зміни
суспільних відносин або власних недоліків з метою удосконалення через
внесення відповідних змін до чинних нормативно-правових актів або
шляхом прийняття нових актів.
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6. Стабільність і динамізм законодавств є взаємопов'язаними
відносно самостійними його властивостями. Стабільне, але нединамінне
законодавство стає застарілим; нестабільне законодавство знижує його
динамізм, оскільки заважає адаптуватися до актуальних умов
життєдіяльності суспільства та ставати більш досконалим у
формальному (техніко-юридичному) аспекті.
7. Чинники, що впливають на стабільність і динамізм
законодавства, можна класифікувати на різні групи: а) юридичні і
неюридичні; б) об'єктивні і суб'єктивні; в) матеріальні і духовні;
г) внутрішні національні, наднаціональні та міжнародні. До основних
неюридичних чинників належать соціальні, економічні, політичні, а до
юридичних - якість законодавства, нормотворчий процес, юридична
практика, рівень розвитку правової науки, освіти і правової культури.
8.
Юридичний
механізм
забезпечення
оптимального
співвідношення між стабільністю і динамізмом законодавства
складається з низки юридичних засобів, за допомогою яких можна
значною мірою вирішити проблему забезпечення стабільності і
динамізму законодавства, нейтралізувати або суттєво зменшити
негативну дію чинників, що впливають на них. До юридичного
механізму входять такі складові: 1) внутрішньосистемний («власний»)
механізм забезпечення стабільності і динамізму законодавства;
2) зовнішній механізм забезпечення стабільності та динамізму
законодавства, який, в свою чергу складається з а) нормотворчої
діяльності як засобу забезпечення стабільності і динамізму
законодавства та б) окремих елементів правової системи як засобів
забезпечення стабільності і динамізму законодавства.
9. Внутрішньосистемний механізм законодавства, який
забезпечує його стабільність і динамізм, включає такі основні елементи:
а) вертикальна (ієрархічна) структура системи законодавства, в якій
закони (конституційні, кодифіковані та звичайні) становлять основу
стабільності законодавства, а підзаконні нормативно-правові акти
забезпечують його динамізм; б) наявність системоутворюючих,
системозберігаючих і системопозначаючих
нормативно-правових
приписів; в) сполучення адекватного ступеня узагальнення, тобто
правової абстракції, разом з належною визначеністю змісту
законодавства.
10.
Головними
інструментами
конструювання
внуїрішньосистемного механізму законодавства щодо забезпечення
стабільності і динамізму, а також його удосконалення є нормотворча
техніка, методи уніфікації і диференціації в нормотворчій діяльності,
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систематизація законодавства Оскільки законодавство як система є
елементом системи більш високого рівня - правової системи
суспільства, стабільність і динамізм законодавства залежать також від
інших елементів. Найбільш важливими серед яких є офіційне
тлумачення і судова практика, принципи права.
11. Нормотворчу діяльність слід розглядати як інструмент
забезпечення стабільності і динамізму законодавства. Головними
напрямками її удосконалення є: а) найбільш повна реалізація принципів
нормотворчої діяльності, б) посилення її експертного забезпечення;
в) формування і підтримання належного рівня правової культури
нормотворчої діяльності, в тому числі законодавчого процесу;
г) посилення стратегічних і концептуальних засад нормотворчої
діяльності; д) удосконалення нормативно-правового регулювання
суспільних відносин; є) активне використання досягнень у сфері
розвитку інформаційних технологій.
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2008.-С. 9 2 - 9 4 .
8. Суходубова І. В. Реалізація принципів правотворчості як
умова забезпечення динамізму і стабільності законодавства /
І. В. Суходубова // Актуальні проблеми правотворення в сучасній
Україні. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції.
26 квітня 2012 p. - К.: Вид-во Європейського університету, 2012. С. 5 6 - 5 8 .
АНОТАЦІЯ
Суходубова І. В. Стабільність і динамізм законодавства:
поняття, співвідношення та засобизабезпечення. - На правах
рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень. - Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. -2012.
Дисертація присвячена визначенню стабільності і динамізму
законодавства, сутності взаємозв'язку між ними, чинників стабільності і
динамізму законодавства та засобів забезпечення їх оптимального
співвідношення. В роботі наводяться різні підходи до класифікації
чинників стабільності
і динамізму законодавства,
змістовно
характеризуються головні юридичні і неюридичні чинники, на підставі
чого обґрунтовується механізм забезпечення стабільності і динамізму
законодавства. Особлива увага приділяється юридичному механізму
забезпечення стабільності і динамізму законодавства, головними
складовими якого є «власний» механізм законодавства щодо
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забезпечення його стабільності і динамізму, а також засоби
конструювання та удосконалення такого механізму; нормотворча
діяльність; окремі елементи правової системи (судова практика,
принципи права, правова культура).
Ключові слова: законодавство, стабільність законодавства,
динамізм
законодавства,
чинники
стабільності
і динамізму
законодавства, юридичний механізм забезпечення стабільності і
динамізму законодавства.
АННОТАЦИЯ
Суходубова
И.
В.
Стабильность
и
динамизм
законодательства: понятие, соотношение и средства обеспечения. На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история
государства и права; история политических и правовых учений. Национальный университет «Юридическая академия Украины имени
Ярослава Мудрого», Министерство образования и науки, молодежи и
спорта Украины, Харьков. - 2012.
Диссертация посвящена раскрытию сущности стабильности и
динамизма законодательства как его неотъемлемых, неразрывно
взаимосвязанных свойств. Делается вывод, что стабильность
законодательства - это его способность сохранять устойчивость и
равновесие. При этом устойчивость законодательства рассматривается
как его способность сохранять собственные системные свойства и
регулятивную функцию, а равновесие - как внутренняя структурная
сбалансированность, а также соответствие системы законодательства и
системы
общественных
отношений,
которые
оно
призвано
регулировать. В свою очередь динамизм законодательства - это его
способность адаптироваться к изменениям общественных отношений,
обоснованно изменяться вследствие развития или изменения таких
отношений, а также в силу собственных недостатков с целью
совершенствования. Аргументируется, что стабильность и динамизм это
неразрывные,
взаимообусловленные,
диалектически
противоположные свойства системы законодательства. Обосновывается,
что следует различать такие явления, как стабильность законодательства
и его устаревший характер; нестабильность законодательства и его
динамизм.
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Предлагается
классификация
факторов,
влияющих
на
стабильность и динамизм законодательства. При этом особое внимание
уделено
таким
неюридическим
факторам,
как
социальные,
экономические,
политические,
и
юридическим
качеству
законодательства, нормотворческому процессу, юридической практике и
науке, юридическому образованию и правовой культуре.
На основе
проведенного анализа факторов
стабильности
и динамизма
законодательства, предложена конструкция механизма обеспечения
оптимального
соотношения
его стабильности
и динамизма.
Обосновывается, что такой механизм состоит из общего и юридического
механизма В свою очередь последний состоит из ряда юридических
средств (инструментов и явлений), с помощью которых в значигельной
мере решается проблема обеспечения стабильности и динамизма
законодательства, нейтрализуется
или существенно
снижается
негативное действие факторов, которые на них влияют.
В юридический механизм входят такие составляющие:
1) внутрисистемный механизм обеспечения стабильности и динамизма
законодательства
(«собственный»
механизм
законодательства,
обеспечивающий его стабильность и динамизм, а также средства его
конструирования и совершенствования); 2) внешний механизм
обеспечения стабильности и динамизма законодательства, который
складывается из а) нормотворческой деятельности как средства
обеспечения стабильности
и динамизма
законодательства
и
б) отдельных елементов правовой системы как средств обеспечения
такой стабильности и динамизма.
Ключевые
слова:
законодательство,
стабильность
законодательства, динамизм законодательства, факторы стабильности и
динамизма законодательства, юридический механизм обеспечения
стабильности и динамизма законодательства.
SUMMARY
Sukhodubova L V. Stability and Dynamism of Legislation:
Concept, Correlation and Means of Ensuring. — On the right of a
manuscript
Thesis for a candidate's of law degree, speciality 12.00.0) - theory
and history of state andlaw; history of political and legal sciences. - National
University «Law Academy of Ukrainenamed after Yaroslav the Wise»,
Ministry of education and science, youth and sports of Ukraine, Kharkiv. —
2012.
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The thesis is devoted to defining the stability and dynamism of
legislation, the essence of interconnection between them, factors of stability
and dynamism of legislation and means of ensuring their optimal correlation.
Different ways of classification of causes for stability and dynamism of
legislation are suggested, main legal and extralegal causes are characterized
meaningfully, upon which the mechanism of ensuring stability and dynamism
of legislation is based. Special attention is given to the legal mechanism of
ensuring stability and dynamism of legislation, the main components of
which are the mechanism of legislation itself as for ensuring its stability and
dynamism as well as means of constructing and improvement of such a
mechanism; legislation; separate elements of legal framework (court practice,
principles of law, legal culture).
Keywords: legislation, stability of legislation, dynamism of
legislation, factors of stability and dynamism of legislation, legal mechanism
of ensuring stability and dynamism of legislation.
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