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ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ:  
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У сóчасниõ óмîваõ регóлювання сó-
сïільниõ віднîсин îднîгî лише ïриéнят-
тя çакîнó недîстатньî. Ïравîтвîреöь 
має öікавитися реçóльтатами свîєї ді-
яльнîсті, тîмó мîнітîринг якîсті çакîнî-
давства та ïрактики éîгî çастîсóвання ç 
метîю виявлення недîліків і ïîдальшî-
гî вдîскîналення нîрмативнî-ïравîвîї 
баçи має бóти системнîю é ïîстіéнîю 
ôóнкöією îрганів ïóблічнîї влади.

Свîгî часó теîретичні ïитання ïравî-
вîгî мîнітîрингó дîслідæóвалися такими 
наóкîвöями, як О.Л. Бîгінич, О.В. Бîга-
чîва, А.Ï. Заяöь, О.В. Заéчóк, В.В. Кîïєé-
чикîв, О.Л. Кîïиленкî, В.Н. Кóдрявöев, 
Ï.М. Любченкî, Н.Ð. Ниæник, Н.М. Оні-
ùенкî, Ï.М. Ðабінîвич, В.М. Селіванîв, 
О.Ô. Скакóн, Þ.М. Òîдика, Þ.С. Шем-
чóшенкî, Л.С. Явич та ін. Ïрîте вартî 
кîнстатóвати, ùî ïитання метîдîлîгіч-
нîгî çабеçïечення é інститóöіîналіçаöії 
öієї діяльнîсті дîсі не вирішені, і öе стри-
мóє ïідвиùення якîсті наöіîнальнîгî çа-
кîнîдавства. 

Метîю статті є висвітлення сóчас-
нîгî станó çдіéснення мîнітîрингó 
çакîнîдавства та ïрактики éîгî çастî-
сóвання в Україні é виçначення ïер-
сïектив метîдичнîгî та îрганіçаöіéнî-
гî çабеçïечення öієї діяльнîсті. 

Ще в 1994 р. Ïреçидія Верõîвнîї 
Ðади України в Ïîстанîві «Ïрî вïî-
рядкóвання îрганіçаöії і çдіéснення 
çакîнîдавчîгî ïрîöесó Верõîвнîю Ðа-
дîю України» [1] кîнстатóвала ниçкó 
ïрîблем, ïîв’яçаниõ іç ïрактикîю îр-

ганіçаöії çакîнîдавчîгî ïрîöесó. За-
çначалîся, ùî ïриéняття é óнесення 
çмін дî çакîнîдавчиõ актів нерідкî 
ведеться на недîстатньîмó наóкîвîмó, 
метîдичнîмó та юридичнî-теõнічнîмó 
рівняõ іç багатьма неóçгîдæенîстями. 
Закîнîдавчî не відïраöьîванî меõа-
ніçм реаліçаöії çакîнів, кîнтрîлю çа їõ 
викîнанням, не óсóнóтî ôактів дóблю-
вання é сóïеречнîстеé міæ îкремими 
нîрмами. Гîлîвнîю ïричинîю такîгî 
станó çдіéснення çакîнîдавчîї ôóнкöії 
виùим îрганîм дерæавнîї влади Укра-
їни є ïередóсім відсóтність наóкîвî 
îбґрóнтîванîї системи óïравління çа-
кîнîдавчим ïрîöесîм, яка ïередбачала 
б, ïî-ïерше, ïланóвання çакîнîтвîр-
чîї діяльнîсті; ïî-дрóге, її îïеративне 
регóлювання ç óраõóванням îсîбли-
вîстеé кîнкретниõ ôîрм öієї діяльнî-
сті; ïî-третє, ïланîмірнó беçïерервнó 
кîнтрîльнî-аналітичнó рîбîтó, яка ïе-
редбачає ствîрення системи кîнтрîлю 
çа вïрîвадæенням çакîнîдавчиõ актів 
та аналіç їõ еôективнîсті. Мîва éде 
ïрî системó, яка давала б çмîгó çдіéс-
нювати çакîнîдавчó ôóнкöію влади 
кîмïлекснî, виõîдячи, ç îднîгî бîкó, 
ç îб’єктивнî існóючиõ îсîбливîстеé 
наявнîгî станó сóсïільниõ віднîсин, 
ùî регóлюються çакîнîм, сóчасниõ і 
ïерсïективниõ ïîтреб сóсïільства é 
дерæави, які вимагають свîгî ïравîвî-
гî регóлювання, та чиннîї çакîнîдавчîї 
баçи, ç іншîгî – ç наявниõ îрганіçаöіé-
нî-теõнічниõ, інôîрмаöіéнî-теõнîлîгіч-
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ниõ, матеріальнî-ôінансîвиõ çасîбів і 
кадрîвîгî ïîтенöіалó, ùî мîæóть бóти 
çалóчені дî çакîнîтвîрення на сóчас-
нîмó етаïі. Нарешті, ïîтрібна система, 
яка сïиралася б на раöіîнальнó ïрî-
öедóрó ôîрмóвання é óдîскîналення 
нîрмативнîї, ïередîвсім çакîнîдавчîї, 
баçи. Неîбõідність ïідвиùення ïрîдóк-
тивнîсті та якîсті çакîнîтвîрчîї діяль-
нîсті вимагає ïринöиïîвîї ïеребóдîви 
теõнîлîгії é îрганіçаöії çакîнîдавчîгî 
ïрîöесó. Цілкîм ïîгîдæóємîсь іç та-
кîю критичнîю õарактеристикîю çа-
кîнîдавчîгî ïрîöесó, наданîю ùе в 
1994 р. та актóальнîю é дîсі. 

Сьîгîдні ïравîвиé мîнітîринг в 
Україні çдіéснюють ріçні сóб’єкти, але 
відчóвається відсóтність меõаніçмів 
вçаємîдії дерæавниõ îрганів іç дîслі-
дæення якîсті é еôективнîсті дії нîр-
мативниõ актів. Наслідкîм є ниçка рîç-
ріçнениõ нîрмативнî-ïравîвиõ актів, 
ùî регламентóють öю сôерó, наявність 
дóблюючиõ стрóктóр в îрганаõ дер-
æавнîї влади, невиçначеність їõніõ ïî-
внîваæень, невïîрядкîваність і відсóт-
ність систематиçаöії ïрîïîçиöіé ùîдî 
вдîскîналення çакîнîдавства é багатî 
іншîгî, ùî ïідтвердæóє недîскîналість 
çвîрîтниõ çв’яçків міæ ïравîтвîрен-
ням і ïравîçастîсóванням.

Відïîвіднî дî Ïîлîæення ïрî ïîря-
дîк рîбîти ó Верõîвніé Ðаді України 
іç ïрîектами çакîнів, ïîстанîв, іншиõ 
актів Верõîвнîї Ðади України, çакîни, 
ùî ïîвертаються ç ïідïисó Ïреçиден-
та України, ïідлягають îбîв’яçкîвîмó 
скерóванню Гîлîвîю Верõîвнîї Ðади 
України дî кîмітетó Верõîвнîї Ðади 
України, на якиé ïîкладається аналіç 
ïрактики çастîсóвання відïîвідниõ çа-
кîнîдавчиõ актів. Ïісля набрання чин-
нîсті çакîнîм України аïарат Верõîв-
нîї Ðади України раçîм іç відïîвідним 
секретаріатîм гîлîвнîгî кîмітетó веде 
сïравó çакîнó, дî якîї включаються, 
çîкрема, ïриéнятиé Верõîвнîю Ðадîю 
України ïлан îрганіçаöіéниõ, кадрîвиõ, 
матеріальнî-теõнічниõ, ôінансîвиõ, ін-
ôîрмаöіéниõ çаõîдів для реаліçаöії ïî-
лîæень ïриéнятîгî çакîнó, а такîæ ïî-
відîмлення, ùî надіéшли дî Верõîвнîї 

Ðади України, ïрî õід викîнання öьîгî 
ïланó Кабінетîм Міністрів України; ïî-
відîмлення, які надіéшли ç Верõîвнîгî 
Сóдó України, виùиõ сïеöіаліçîваниõ 
сóдів України, Міністерства юсти-
öії України, Генеральнîї ïрîкóратóри 
України, іншиõ îрганів дерæавнîї вла-
ди, îрганів місöевîгî самîврядóвання, 
а такîæ ó раçі надõîдæення їõніõ ïрî-
ïîçиöіé ùîдî ïідвиùення еôективнîсті 
дії öьîгî çакîнó [2]. Оскільки деïóтати 
наділені ïравîм ствîрювати çакîни, тî 
öілкîм ïрирîднî, ùî в ниõ має бóти 
ïравî на вивчення реçóльтатів їõ çа-
стîсóвання на ïрактиöі. Ïрîôесіéниé 
ïарламентськиé кîнтрîль çа ôóнкöі-
îнóванням нîрмативниõ актів сïрияє 
свîєчаснîмó ïриéняттю актóальниõ 
çакîнîдавчиõ рішень ç метîю çабеçïе-
чення стіéкîгî сîöіальнîгî рîçвиткó 
сóсïільства [3, c. 257; 263]. Дî речі, ùе 
Ш.Л. Мîнтеск’є çаçначав, ùî çакîнî-
давча влада ïîвинна мати ïравî é має 
рîçглядати, як саме ïривîдяться в дію 
ствîрені нею çакîни [4, с. 144]. 

Завдання ïрîведення ïравîвîгî мî-
нітîрингó України викîнóє Інститóт 
çакîнîдавства Верõîвнîї Ðади України 
як баçîва óстанîва наóкîвî-ïравîвîгî 
çабеçïечення çакîнîдавчîї діяльнîсті 
Верõîвнîї Ðади України. Інститóт çдіéс-
нює ïідгîтîвкó ïрîектів ïерсïективниõ і 
ïîтîчниõ дерæавниõ ïрîграм çакîнîïрî-
ектниõ рîбіт Верõîвнîї Ðади України, 
ïідгîтîвкó ïрîектів çакîнів іç наéваæ-
ливішиõ ïитань рîçвиткó сóсïільства é 
дерæави та їõ наóкîве îбґрóнтóвання; 
ïрîвîдить наóкîві ексïертиçи ïрîектів 
çакîнîдавчиõ актів тîùî. Для викîнання 
öиõ çавдань ôаõівöі Інститóтó çдіéсню-
ють ôóндаментальні та ïрикладні дîслі-
дæення рîçвиткó çакîнîдавства Украї-
ни, аналіçóють еôективність меõаніçмó 
çастîсóвання чиннîгî çакîнîдавства, 
рîçрîбляють ïрîïîçиöії ùîдî óсóнення 
неóçгîдæенîстеé і сóïеречнîстеé міæ îк-
ремими актами çакîнîдавства é çаïîвне-
ння в ньîмó ïравîвиõ ïрîгалин [5]. Крім 
тîгî, ïитання еôективнîсті çакîнîдав-
ства вивчаються в меæаõ ïîстіéнî діючî-
гî навчальнîгî кóрсó «Закîнîтвîрчість» 
Українськîї шкîли çакîнîтвîрчîсті  
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Інститóтó çакîнîдавства Верõîвнîї Ðади 
України. Але вартî çвернóти óвагó на те, 
ùî викîнання такîї ваæливîї ôóнкöії, як 
ïравîвиé мîнітîринг, ïîкладенî на Ін-
ститóт çакîнîдавства, якиé є неïрибóт-
кîвîю îрганіçаöією та не має владниõ 
ïîвнîваæень.

Викîнання çакîнів України çабеç-
ïечóють такîæ міністерства, інші öен-
тральні é місöеві îргани викîнавчîї 
влади, Ðада міністрів Автîнîмнîї Ðес-
ïóбліки Крим, ïрî ùî çаçначені îрга-
ни ïисьмîвî інôîрмóють Кабінет Міні-
стрів України, але в тîмó раçі, якùî 
така вимîга ïередбачена ïланами îрга-
ніçаöії ïідгîтîвки ïрîектів актів, неîб-
õідниõ для çабеçïечення їõ реаліçаöії. 
Секретаріат Кабінетó Міністрів çдіéс-
нює кîнтрîль çа свîєчасним ïîданням 
îрганами викîнавчîї влади ïрîектів 
çакîнів для ïідгîтîвки їõ дî рîçглядó 
Кабінетîм Міністрів і çдіéснює мîні-
тîринг викîнання îрганами викîнав-
чîї влади ïланів îрганіçаöії ïідгîтîвки 
ïрîектів актів, неîбõідниõ для çабеç-
ïечення реаліçаöії çакîнів України.  
Ïрî реçóльтати кîнтрîлю та мîнітî-
рингó Секретаріат Кабінетó Мініст-
рів України систематичнî інôîрмóє 
Ïрем’єр-міністра [6].

Ваæливó рîль в îöінюванні еôек-
тивнîсті çакîнîдавчîгî вïливó відіграє 
Міністерствî юстиöії України. Відïî-
віднî дî Ïîлîæення ïрî Міністерствî 
юстиöії України [7], öентральниé îрган 
викîнавчîї влади, çîкрема, рîçрîбляє 
ïрîïîçиöії ùîдî вдîскîналення çакî-
нîдавства та ïîдає їõ ó встанîвленîмó 
ïîрядкó на рîçгляд Кабінетîві Міні-
стрів України. 

Дî 2012 р. îöінкó еôективнîсті çа-
кîнîдавства çдіéснював Центр ïравîвîї 
реôîрми та çакîнîïрîектниõ рîбіт ïри 
Міністерстві юстиöії України. На Центр 
ïîкладалися ôóнкöії îрганіçаöії рîçрî-
блення кîнöеïöіé, ïрîектів актів çакî-
нîдавства ç ïитань рîçвиткó сóсïіль-
ства é дерæави, çдіéснення наóкîвîгî їõ 
îбґрóнтóвання, кîîрдинаöія діяльнîсті 
öентральниõ îрганів викîнавчîї влади, 
наóкîвиõ óстанîв і виùиõ навчальниõ 
çакладів України ó сôері ïідгîтîвки çа-

кîнîïрîектів. Центр ïравîвîї реôîрми 
é çакîнîïрîектниõ рîбіт, відïîвіднî дî 
ïîкладениõ на ньîгî çавдань, çîкрема, 
гîтóвав на îснîві вивчення світîвîгî 
дîсвідó óçагальнені ïрîïîçиöії ùîдî 
кîнöеïтóальнîгî рîçвиткó çакîнîдав-
ства України та їõ наóкîве îбґрóнтóван-
ня; аналіçóвав еôективність меõаніçмó 
çастîсóвання чиннîгî çакîнîдавства, 
гîтóвав ïрîïîçиöії ùîдî éîгî вдîскîна-
лення; гîтóвав çа дîрóченням Верõîвнîї 
Ðади України, Ïреçидента України, Ка-
бінетó Міністрів України, Міністерства 
юстиöії України виснîвки стîсîвнî дî-
öільнîсті ïриéняття нîвиõ çакîнîдавчиõ 
та іншиõ нîрмативниõ актів іç їõ ïра-
вîвим îбґрóнтóванням; рîçрîбляв і ïî-
давав дî Міністерства юстиöії України 
ïрîïîçиöії ùîдî óсóнення неóçгîдæенî-
стеé, сóïеречнîстеé міæ актами çакîнî-
давства é çаïîвнення в ньîмó ïравîвиõ 
ïрîгалин; вивчав дîсвід îрганіçаöії та 
ïрîведення çакîнîïрîектниõ рîбіт çа-
рóбіæниõ країн для викîристання еôек-
тивниõ éîгî ôîрм ó ïрактиöі ïідгîтîвки 
ïрîектів актів çакîнîдавства [8]. Але, 
відïîвіднî дî Ïîстанîви Кабінетó Міні-
стрів України від 6 червня 2012 р. [9], 
діяльність Центрó ïравîвîї реôîрми é 
çакîнîïрîектниõ рîбіт ïри Міністерстві 
юстиöії ïриïиненî, ствîрениé æе на 
çамінó Кîîрдинаöіéниé öентр ç ïитань 
ïравîвîї дîïîмîги вкаçані виùе çавдан-
ня не викîнóє.

Огляд ïîтîчнîгî çакîнîдавства свід-
чить, ùî сóчасниé стан ïравîвîгî мî-
нітîрингó в Україні õарактериçóється 
ïереваæнî раçîвими çаõîдами, ó éîгî 
ïрîведенні відсóтніé складник, ùî кîîр-
динóє та óçагальнює реçóльтати, çдатниé 
îчîлити öеé наïрям діяльнîсті в дерæа-
ві. Для налеæнîї îрганіçаöії ïравîвîгî 
мîнітîрингó неîбõідниé не ситóативниé 
аналіç даниõ çастîсóвання нîрматив-
нî-ïравîвиõ актів на ïевнó датó, а éîгî 
систематичне ïрîведення в ïîстіéнîмó 
реæимі, ґрóнтóючись на єдиніé метîдиöі 
та відïîвідаючи вимîгам кîмïлекснîсті, 
çагальнîсті é системнîсті. Неîбõіднî 
кîнсîлідóвати діяльність ріçниõ сóб’єк-
тів мîнітîрингó ç метîю ïîдîлання беç-
системнîсті в öіé сôері, ç метîю ïідви-
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ùення еôективнîсті ïравîтвîрчîсті та її 
реçóльтатів [10]. Ôîрмóвання ïîстіéнî 
діючîгî îрганіçаöіéнîгî меõаніçмó ïра-
вîвîгî мîнітîрингó дасть çмîгó çабеçïе-
чити öілесïрямîваниé çбір інôîрмаöії, 
îтримання якîї в îïеративнîмó реæимі 
є неîбõідним для îтримання дîстîвірниõ 
відîмîстеé ïрî õід реаліçаöії çакîнîдав-
ства, ïриéняття ïравильниõ ïравîтвîр-
чиõ рішень, дîсягнення ïîставлениõ ó 
нîрмативниõ актаõ öілеé. 

Сьîгîдні вïрîвадæення ïравîвîгî 
мîнітîрингó çіштîвõóється ç ïевними 
складнîùами, а саме: ç відсóтністю на-
леæнîгî нîрмативнîгî çабеçïечення, 
недîстатньîю наóкîвî-метîдîлîгічнîю 
баçîю, невідïраöьîваністю метîдик ïрî-
ведення ïравîвîгî мîнітîрингó, нена-
леæнîї кîîрдинаöії діяльнîсті сóб’єктів 
мîнітîрингó, недîскîналістю меõаніçмó 
реаліçаöії реçóльтатів мîнітîрингó. З 
метîю ïîкраùення ситóаöії неîбõіднî 
рîçрîбити ïîрядîк і метîдикó îрганіçа-
öії та ïрîведення ïравîвîгî мîнітîрингó 
îрганами ïóблічнîї влади; óдîскîнали-
ти меõаніçм вçаємîдії îрганів ïóблічнîї 
влади в галóçі ïрîведення ïравîвîгî 
мîнітîрингó; ствîрити дієвиé меõаніçм 
óïрîвадæення наóкîвî-ïрактичниõ ре-
кîмендаöіé ïрîведенîгî мîнітîрингó в 
діяльність îрганів ïóблічнîї влади; ïри-
ділити налеæнó óвагó îрганіçаöії та ïрî-
веденню наóкîвî-дîслідниöькиõ рîбіт іç 
ïитань ïравîвîгî мîнітîрингó.

Для вïрîвадæення ïравîвîгî мî-
нітîрингó як системнîї, ïланîвîї, ïî-
стіéнîї діяльнîсті îрганів ïóблічнîї 
влади неîбõіднî çакріïити її на нîрма-
тивнîмó рівні, шляõîм ïриéняття Ïî-
лîæення ïрî ïравîвиé мîнітîринг та 
метîдикó éîгî çдіéснення. Для ïліднîї 
рîбîти в öіé сôері неîбõіднî виçначити 
ïрîведення ïравîвîгî мîнітîрингó як 
ïîстіéнó ôóнкöію é ïîкласти îбîв’я-
çîк її îрганіçаöії та кîîрдинаöії на 
Міністерствî юстиöії України çі вста-
нîвленням îбîв’яçкó ïідгîтîвки ïланó 
çаõîдів ùîдî реаліçаöії нîвиõ çакîнів, 
îöінювання еôективнîсті їõ реаліçаöії 
ç включенням викîнання такиõ ïланів 
дî ïîкаçників еôективнîсті діяльнîсті 
îрганів ïóблічнîї влади. 

Неîбõіднî вибóдóвати çвîрîтніé 
çв’яçîк іç сóб’єктами мîнітîрингó, 
встанîвити îбîв’яçкîвість рîçглядó 
îтриманиõ від ниõ реçóльтатів, стрîки 
рîçглядó, мîæливість наïравлення їõ 
çа кîмïетенöією, îбîв’яçкîвість îбна-
рîдóвання виснîвків, рîçміùення на 
îôіöіéниõ саéтаõ тîùî. Крім тîгî, ïî-
трібнî ïередбачити, ùî якùî виснîвки 
та рекîмендаöії ïравîвîгî мîнітîрингó 
не враõîвані îрганами ïóблічнîї влади, 
тî має бóти ïідгîтîвленî інôîрмаöію 
кîмïетентнîгî îрганó ïрî ïричини é 
ïідстави їõ ігнîрóвання. 

Ïîлîæення ïрî ïравîвиé мîнітî-
ринг та ïрактикó éîгî çдіéснення має 
виçначити ïравîвиé мîнітîринг як 
кîмïлекснó, ïланîвó, ïîстіéнó діяль-
ність îрганів ïóблічнîї влади в меæаõ 
свîїõ ïîвнîваæень çі çбîрó, óçагаль-
нення, аналіçó é îöінювання інôîрмаöії 
ïрî чинне çакîнîдавствî та ïрактикó 
éîгî çастîсóвання для çабеçïечення 
ïриéняття, çміни абî виçнання такими, 
ùî втратили чинність (скасóвання), 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів. 

Здіéснення ïравîвîгî мîнітîрингó 
включає такі етаïи: ïідгîтîвчиé етаï 
(виçначення îб’єкта, рîçрîбка ïланó, 
виçначення метîдів, часó ïрîведення); 
беçïîсереднє ïрîведення мîнітîрингó 
(çбір інôîрмаöії, çвіти ïредставників 
îрганів ïóблічнîї влади та îïитóван-
ня ïредставників інститóтів грîмадян-
ськîгî сóсïільства, аналіç наóкîвî-дî-
слідниöькîї діяльнîсті); óçагальнення 
é системниé аналіç çібранîї інôîрмаöії 
(вивчення çібраниõ матеріалів, îöіню-
вання станó та динаміки ïевнîї сôери 
çакîнîдавства, рîçрîбка відïîвідниõ 
наóкîвî-îбґрóнтîваниõ виснîвків і ре-
кîмендаöіé); îбнарîдóвання реçóльтатів 
ïравîвîгî мîнітîрингó (îбгîвîрення в 
ширîкîмó кîлі сïеöіалістів, ексïертів, 
грîмадськîсті, рîçрîбка îстатîчниõ 
варіантів рекîмендаöіé ùîдî вдîскî-
налення çакîнîдавства é ïîліïшення 
ïравîçастîсîвнîї ïрактики, наïравлен-
ня реçóльтатів сóб’єктам çакîнîдавчîї 
ініöіативи, çаöікавленим îсîбам, îïó-
блікóвання в çасîбаõ масîвîї інôîрмаöії 
та на îôіöіéниõ саéтаõ îрганів ïóбліч-
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нîї влади); ïідгîтîвка ïрîïîçиöіé ùîдî 
системнîгî вдîскîналення нîрмативнîї 
баçи é кîригóвання ïрактики ïравîçа-
стîсóвання, складання ïрîгнîçів ïрî на-
ïрями рîçвиткó çакîнîдавства; втілення 
îтриманиõ реçóльтатів.

Ïід час çдіéснення ïравîвîгî мîнітî-
рингó має викîристîвóватися ïрактика 
сóдів çагальнîї юрисдикöії; ïрактика 
діяльнîсті міністерств, іншиõ öентраль-
ниõ і місöевиõ îрганів викîнавчîї влади; 
інôîрмаöія ïрî ïрактикó çастîсóвання 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів України, яка 
надіéшла від Генеральнîї ïрîкóратóри 
України, Уïîвнîваæенîгî Верõîвнîї 
Ðади України ç ïрав людини, Ðаõóнкîвîї 
ïалати, Центральнîї вибîрчîї кîмісії, 
Наöіîнальнîгî банкó України, дерæав-
ниõ ïідïриємств, óстанîв, îрганіçаöіé і 
дерæавниõ гîсïîдарськиõ îб’єднань, на-
вчальниõ çакладів, îрганів місöевîгî са-
мîврядóвання; інôîрмаöія, яка надіéшла 
від грîмадськиõ, наóкîвиõ, ïравîçаõис-
ниõ та іншиõ îрганіçаöіé та óстанîв; ін-
ôîрмаöія, ïîчерïнóта іç çасîбів масîвîї 
інôîрмаöії; інôîрмаöія, ùî надіéшла від 
грîмадян, ç іншиõ дæерел, çîкрема ста-
тистична інôîрмаöія, îтримана на ïід-
ставі статистичниõ ïîкаçників і галóçе-
ва статистика îрганів дерæавнîї влади 
та місöевîгî самîврядóвання, а такîæ 
сîöіîлîгічна інôîрмаöія, сôîрмîвана на 
ïідставі сîöіîлîгічниõ дîслідæень.

Ïід час çдіéснення ïравîвîгî мîні-
тîрингó інôîрмаöія ïрî çакîнîдавствî 
та ïрактикó éîгî çастîсóвання має 
óçагальнюватися, аналіçóватися é îöі-
нюватися çа такими ïîкаçниками: не-
дîтримання гарантîваниõ ïрав, свîбîд 
і çакîнниõ інтересів людини та грîма-
дянина; неïîвнîта ïравîвîгî регóлю-
вання сóсïільниõ віднîсин; відсóтність 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів, неîбõід-
ність ïриéняття якиõ ïередбачена ак-
тами виùîї юридичнîї сили; наявність 
кîліçіé, сóïеречнîстеé міæ нîрмами 
нîрмативнî-ïравîвîгî акта çагальнîгî 
та сïеöіальнîгî õарактерó, ùî регóлю-
ють îднîрідні віднîсини; наявність ïî-
милîк юридикî-теõнічнîгî õарактерó, ó 
тîмó числі лîгічниõ, мîвниõ; відсóтність 
єдинîї ïîнятіéнî-термінîлîгічнîї баçи; 

невідïîвідність нîрмативнî-ïравîвîгî 
акта України міæнарîдним çîбîв’яçан-
ням; викривлення çначення ïîлîæень 
Кîнститóöії України, çакîнів та іншиõ 
ïравîвиõ актів Верõîвнîї Ðади Украї-
ни, чинниõ міæнарîдниõ дîгîвîрів, ак-
тів Ïреçидента України, актів Кабіне-
тó Міністрів України, а такîæ рішень 
Кîнститóöіéнîгî Сóдó України та Єврî-
ïеéськîгî Сóдó ç ïрав людини ïід час 
ïриéняття нîрмативнî-ïравîвîгî акта; 
недîтримання меæ кîмïетенöії îрганîм 
дерæавнîї влади ïід час ïриéняття нîр-
мативнî-ïравîвîгî акта; викривлення 
çначення ïîлîæень нîрмативнî-ïравî-
вîгî акта ïід час éîгî çастîсóвання; не-
îбґрóнтîвані абî неïравîмірні рішення, 
дії (беçдіяльність) ïід час çастîсóвання 
нîрмативнî-ïравîвîгî акта; ïîлîæення 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів, які дîçвî-
ляють рîçширювальне тлóмачення кîм-
ïетенöії îрганів дерæавнîї влади абî 
місöевîгî самîврядóвання; наявність 
ó нîрмативнî-ïравîвîмó акті кîрóïöі-
îгениõ ôактîрів; наявність чи відсóт-
ність îднакîвîї ïрактики çастîсóвання 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів; кількість і 
çміст çвернень ôіçичниõ і юридичниõ 
îсіб іç ïитань рîç’яснення нîрматив-
нî-ïравîвиõ актів; кількість сóдîвиõ рі-
шень, ùî встóïили в çакîннó силó, ïрî 
çадîвîлення (відмîвó в çадîвîлені) ви-
мîг çаявників, ó çв’яçкó ç віднîсинами, 
врегóльîваними нîрмативнî-ïравîвим 
актîм, ïідстави їõ ïриéняття; кількість 
і õарактер çаôіксîваниõ ïравîïîрóшень 
ó сôері дії нîрмативнî-ïравîвîгî актó, 
а такîæ кількість виïадків ïритягнення 
винниõ îсіб дî відïîвідальнîсті. За не-
îбõіднîсті мîнітîринг мîæе бóти çдіéс-
нениé çа дîдаткîвими ïîкаçниками, які 
виçначаються міністерствами та іншими 
öентральними îрганами викîнавчîї вла-
ди абî іншими сóб’єктами, які çдіéсню-
ють мîнітîринг іç власнîї ініöіативи.

Ïідсóмîвóючи, çаçначимî, ùî ïрî-
ведення ïравîвîгî мîнітîрингó сïрияє 
öілесïрямîванîмó ïланóванню ïра-
вîтвîрчîї діяльнîсті, її кîîрдинаöії, 
óдîскîналенню ïравîçастîсîвнîї ïрак-
тики. Здіéснення ïравîвîгî мîнітîрин-
гó дає çмîгó свîєчаснî виявити ïрî-
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галини, кîліçії, неяснîсті, нетîчнîсті 
в çмісті нîрмативнî-ïравîвиõ актів, а 
такîæ лîгікî-стрóктóрні, лінгвістичні, 
гнîсеîлîгічні é інші види ïравîтвîрчиõ 
ïîмилîк [11]. 

Удîскîналення діяльнîсті ç îöіню-
вання еôективнîсті çакîнîдавства має 
стати îдним іç ïріîритетниõ наïрямів 
вітчиçнянîї дерæавнîї ïîлітики. Ця 
діяльність ïîтребóє висîкîякіснîгî îр-
ганіçаöіéнîгî, метîдîлîгічнîгî та ме-
тîдичнîгî çабеçïечення; кîмïлекснîгî 
é ïîстіéнîгî çастîсóвання еôективниõ 
çасîбів óдîскîналення ïîлітикî-ïравî-
вîгî реôîрмóвання; ïеревірки на реа-
ліçîваність теîретичниõ наïраöювань і 
наóкîвî-ïрактичниõ рекîмендаöіé.

Ключові слова: ïравîвиé мîнітî-
ринг, ïравîтвîрчість, ïравîçастîсóван-
ня, еôективність çакîнîдавства.

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ñó÷àñíîìó 
ñòàíó é ïåðñïåêòèâàì ïðàâîâîãî 
ìîí³òîðèíãó â Уêðàїí³. Нàäàíî âè-
çíà÷åííÿ ïðàâîâîãî ìîí³òîðèíãó, â³-
äîêðåìëåíî åòàïè éîãî ïðîâåäåííÿ, 
ñóá’ºêòíèé òà îá’ºêòíèé ñêëàä.

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà ñîâðåìåííîìó 
ñîñòîÿíèю è ïåðñïåêòèâàì ïðàâî-
âîãî ìîíèòîðèíãà â Уêðàèíå. Äàíî 
îïðåäåëåíèå ïîíÿòèю ïðàâîâîãî ìî-
íèòîðèíãà, âыäåëåíы эòàïы åãî ïðî-
âåäåíèÿ, ñóáъåêòíыé è îáъåêòíыé 
ñîñòàâ. 

The article is devoted to the current 
state and prospects of the legal moni-
toring in Ukraine. The definition of the 
legal monitoring represented, marked 
the stages of its conduct, the subjective 
and objective composition.
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