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Законодавство України 
на сучасному етапі:  

кількісний та якісний аналіз

Система законодавства як складо-
ва правової системи є нормативною
основою її діяльності, чинником, що за-
безпечує розвиток та функціонування
її основних елементів: правові прин-
ципи, систему права, правову діяль-
ність, правові відносини тощо. Тому
якість, стабільність законодавства та
можливість його реалізації визнача-
ють ступінь розвиненості та характер
функціонування правової системи тієї
чи іншої держави.

Система законодавства, як і право-
ва система України, сформувались про-
тягом останніх двадцяти років на ос-
нові системи законодавства УРСР та
СРСР. Прийняття Конституції Украї-
ни у 1996 році стало кульмінаційним
моментом у визначенні основних на-
прямів розвитку законодавства Украї-
ни, а в окремих сферах суспільних від-
носин (кримінальній, цивільній, аграр-
ній, господарській та деяких інших) –
майже повного оновлення.

Удосконалення конституційного
законодавства України відбувається
постійно. Проведення політико-пра-
вової реформи у 2004 році, а саме:
внесення змін до Конституції України
спричинило внесення змін до чинної
системи законодавства. Зокрема, йде-
ться про рішення Конституційного Су-
ду України щодо відповідності Кон-
ституції України (конституційності)
Закону України «Про внесення змін
до Конституції України» від 8 грудня
2004 року № 2222-ІV (справа про додер-
жання процедури внесення змін до
Конституції України) від 30 вересня
2010 року.

З ухваленням Закону про внесення
змін до Конституції України № 2222
було змінено низку принципових поло-
жень щодо організації державної вла-
ди, змістовний аналіз яких свідчить
про внутрішню суперечливість та не-
досконалість. Яскравим прикладом є
положення про порядок формування,
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діяльності та припинення коаліції депу-
татських фракцій у Верховній Раді
України [1].

Згідно з цим рішенням Закон Ук-
раїни «Про внесення змін до Консти-
туції України» від 8 грудня 2004 року
визнано неконституційним, тому він
втратив чинність із дня ухвалення Кон-
ституційним Судом України цього Рі-
шення. Виконання Рішення вимагає
приведення нормативно-правових актів
у відповідність до Конституції Украї-
ни від 28 червня 1996 року в редакції,
що існувала до внесення до неї змін
Законом України «Про внесення змін
до Конституції України» від 8 грудня
2004 року [2].

Як відомо, між законами, що утво-
рюють систему, встановлюються пев-
ні зв’язки й відносини. Від розвитку
внутрішньосистемних зв’язків зале-
жить стабільність системи законодав-
ства та системи нормативно-правових
актів, їх зв’язок із зовнішнім середо-
вищем.

Відповідно зміни конституційного
законодавства зумовлюють внесення
змін і доповнень до інших норматив-
но-правових актів. Тобто такі зміни
приводять до корегування системи
джерел права, надаючи їй стійкості та
ефективності, при цьому нестабіль-
ність окремих законів у певних межах
цілком можлива й не загрожує стій-
кості системи джерел прав, правової
системи та правопорядку загалом.

Система нормативно-правових ак-
тів перебуває в русі, оскільки існує в
суспільному середовищі, яке постій-
но розвивається, відповідно її окремі
елементи можуть змінюватися (ска-
совуватися), можуть виникати нові 
у випадку виникнення соціальної по-
треби та необхідності бути адекват-
ною існуючим суспільним відносинам.
Розвиток системи нормативно-право-
вих актів обумовлюється розвитком 
її окремих елементів – підсистем.
Розвиток може відбуватися за двома
напрямами: якісними або кількісними
змінами.

Якщо звернутися до комплексної
характеристики системи законодав-
чих актів України, слід зазначити, що
вона з 1991 року зазнала кількісних 
і якісних змін, що супроводжувалося
значним зростанням темпів законо-
давчої діяльності.

Станом на 1990 рік прийнятих Вер-
ховною Радою України чинних зако-
нів налічувалося всього 39, у т. ч. 13
кодексів (тобто кожний третій зако-
нодавчий акт – кодифікований) [3, с. 9].

Для порівняння: згідно з наукови-
ми та статистичними джерелами, в
Радянському Союзі з 1938 по 1988 рік
було прийнято близько ста законів 
[4, с. 13]. Відповідно, у середньому в рік
приймалось п’ять законодавчих актів.
В Україні, за офіційними даними, з
1991 по 2010 рік було прийнято 4142 за-
кони і 9534 постанови, відповідно що-
року Верховна Рада України прийма-
ла в середньому 218 законів і 476 поста-
нов. Якщо прослідкувати тенденцію за
роками: 1991–1993 роки – в середньо-
му було прийнято 115 законів і 281 по-
станова на рік, у 1994–1997 роках – 
177 законів і 405 постанов, 1998–2001 –
254 закони і 445 постанов, у 2001–
2004 роках – 283 закони і 542 постано-
ви, у 2005–2007 роках – 207 законів і
923 постанови, у 2008–2010 роках –
218 законів і 730 постанов, то можна
дійти висновку про нарощування тем-
пів законодавчої діяльності в напрямі
збільшення кількості прийнятих нор-
мативно-правових актів, поступового
розширення сфери правового регу-
лювання суспільних відносин, дета-
лізації цього регулювання. Водно-
час при такому збільшенні норма-
тивно-правових актів сьогодні не-
обхідно констатувати, що розвиток
системи нормативно-правових актів
України має певною мірою безси-
стемний, а іноді й хаотичний харак-
тер. Попри досить швидкі темпи за-
конодавчої діяльності, поза межами
правового регулювання залишають-
ся значні масиви суспільних відносин.
Зазвичай спостерігається нерівно-
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мірний розвиток окремих галузей
законодавства.

Основна маса прийнятих Верхов-
ною Радою України законів – це зако-
ни з питань економічної політики і га-
лузевого розвитку – понад 50%. Зако-
ни з питань державного будівництва,
безпеки і оборони становлять май-
же 18%; з питань правової політики –
менше 4% [3, с. 10].

За 14-річний період з часу набуття
чинності Конституцією України 1996 ро-
ку Парламентом було прийнято всього
2184 закони, з них первинних законів
593 (27,2%), законів про внесення змін
до чинних законів 1591 (72,8%). Знач-
на кількість законів про внесення змін
до чинних законів, у тому числі і при-
йняття законів у новій редакції свід-
чить про низьку якість та нестабільність
правового регулювання суспільних
відносин [3, с. 10–11].

Для порівняння: у Російській Фе-
дерації до Державної думи щорічно 
вноситься в середньому 1100–1300 за-
конопроектів, у 2009 році лише із 
1130 проектів 244 стали законами.
При цьому невисока якість законів та
невміння їх реалізовувати спричиняє
внесення поправок до їх змісту. На-
приклад, у Податковий кодекс внесе-
но 238 поправок та змін, у цивільний –
близько 100, Кримінальний – 79, Бю-
джетний – 66, Земельний – 41 [5, с. 140].

Водночас кількісна характерис-
тика нормативно-правових актів свід-
чить про нівелювання принципу вер-
ховенства закону, надання переваги
підзаконним нормативно-правовим ак-
там (делегованій правотворчості) –
актам уряду. Зокрема, за офіційними
даними, із серпня 1991 року по 1 січня
2010 року Кабінетом Міністрів Украї-
ни прийнято 29 217 постанов та 83 де-
крети (у середньому 1460 постанов на
рік, що у 6,7 раза більше від кількості
законів).

Президент України за 20 років не-
залежності видав 22 447 указів, з яких
4021 має не нормативний, індивідуаль-
ний характер. Таким чином, у рік Пре-

зидентом видавалось у середньому
913 указів нормативно-правового змі-
сту, що також свідчить про вагомий
вплив нормотворчості Президента
України на правове регулювання су-
спільних відносин.

Не принижуючи ролі підзаконних
нормативно-правових актів у регулю-
ванні суспільних відносин, необхідно
зазначити тенденцію до надмірного 
й невиправданого зростання обсягів
підзаконної правотворчості.Тому більш
виважено слід підходити до видан-
ня підзаконних нормативно-правових
актів з огляду їх прив’язки до законів,
вчасність прийняття та можливості
реалізації. Аналіз юридичної практи-
ки свідчить про ігнорування законо-
давчих норм суб’єктами підзаконної
та локальної нормотворчості, надан-
ня переваги відомчому регулюванню.
Характерною ознакою сучасного нор-
мотворчого процесу є збільшення пи-
томої ваги відомчої нормотворчості,
а аналіз юридичної практики свідчить
про використання та надання перева-
ги правозастосовника при вирішенні
конкретних справ не законам чи під-
законним нормативно-правовим актам,
а відомчим інструкціям та розпоря-
дженням. З огляду на безперечну важ-
ливість відомчої нормотворчості слід
наголосити на обов’язковості дотри-
мання суб’єктами відомчої нормо-
творчості принципу законності, на
перевищення меж компетенції.

Це також зумовлено відсутністю
механізму реалізації законів та нечіт-
кістю визначення правотворчих пов-
новажень, недосконалістю юридичної
техніки.

Про це свідчить аналіз понад двох
тисяч законів, що були прийняті за 
14 років після ухвалення Конституції
України. Зокрема, більш як половина
з них (54%) не містять у тексті прикін-
цевих та (або) перехідних положень
або хоча б вказівки на умови дії зако-
ну. А понад 1000 законів, тобто 46%,
містять у тексті тільки вказівку на
умову набрання законом чинності. Крім
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умов чинності у прикінцевих та/або
перехідних положеннях законів для
забезпечення введення їх в дію, як
правило, передбачені різні доручення
Кабінетові Міністрів України. Такі
доручення містять кожні вісім з деся-
ти законів; при цьому співвідношення
доручень у первинних законах і зако-
нах про внесення змін – майже 50 : 50,
тобто розподілено приблизно рівно-
мірно. А з тих законів, що не містять
доручень урядові, більшість (70%)
становлять закони про внесення змін
до законів, що є, загалом, закономір-
ним. При цьому нормотворчих дору-
чень не містять лише 6% з цих зако-
нів. Головним чином нормотворчі дору-
чення передбачають прийняття урядом
підзаконних нормативних актів (93%);
водночас більша частина законів (57%)
включає також доручення урядові
підготувати відповідні проекти зако-
нів [6, с. 171].

Така ситуація частково є наслідком
низького професійного рівня суб’єк-
тів законодавчого процесу, створен-
ням умов штучного прискорення роз-
роблення та прийняття окремих зако-
нодавчих актів, зниженням ролі науки
або правової доктрини в правотвор-
чому процесі, що є, на жаль, практи-
кою роботи Верховної Ради України
та у підсумку призводить до збільшен-
ня їх кількості –  з одного боку, та супе-
речливості їх змісту,– з іншого. Крім
того, часто відбувається прийняття
нових законів без узгодження з уже
чинними або одночасне прийняття
нормативно-правових актів, що мають
юридичні колізії. Наприклад, Цивіль-
ний і Господарський кодекси України,
низка положень яких не узгоджені
між собою.

Особливу роль у розвитку та удо-
сконаленні законодавства відіграє влас-
не правовий фактор, що охоплює різ-
ні явища і процеси правового життя
(наприклад, стан внутрішньосистем-
них зв’язків законодавства; дія право-
вих принципів; правове прогнозування
та правовий моніторинг; рівень доско-

налості законодавчої техніки; якість
юридичної освіти, її спеціалізація; зміст
правосвідомості та ін.) [7, с. 42–43].
Крім того, перспективним напрямом
є юридичне прогнозування, яке надасть
можливість: передбачити різні варіан-
ти напрямів розвитку законодавства
та з’ясувати можливі наслідки його
реалізації, вивчити суспільну думку,
визначити стан заповнення прогалини
у праві, протидіяти можливим про-
явам корупції.

Слід погодитись із М. О. Теплю-
ком, що на сучасному етапі кількісна
характеристика законодавства Украї-
ни не набуває свого статистичного
забезпечення, внаслідок чого зали-
шаються без відповіді давні питання,
а саме: скільки законів і підзаконних
нормативних актів є необхідними й
достатніми для національної правової
системи, яким є оптимальне співвід-
ношення між законами та підзаконни-
ми нормативними актами тощо. При
цьому не можна сказати, що законо-
давча діяльність Верховної Ради Ук-
раїни систематично не піддається кіль-
кісній оцінці та аналізу. Проте цей
аналіз часто обмежується поверхови-
ми оцінками і до того ж не має задо-
вільного науково-методичного забез-
печення, а тому він і не становить
вагомої практичної і теоретичної цін-
ності. Насамперед тому, що бракує
методик розгорнутого оперативного
обліку законопроектів і ухвалених
законодавчих актів, навіть не визна-
чені показники й характеристики, за
якими повинен обліковуватися кож-
ний такий акт, а також не визначені
суб’єкти, які мають здійснювати опе-
ративний облік і звітність, опрацьову-
вати отримані дані [6, с. 169–170].

Якщо повернутися до аналізу змі-
стовної характеристики розвитку сис-
теми нормативно-правових актів, слід
зазначити, що проведення податкової
реформи пов’язане із розробленням та
прийняттям Податкового (02.12.2010
№ 2755-VI) та Бюджетного кодексів Ук-
раїни (08.07.2010 № 2456-VI). Із при-
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йняттям Указу Президента України «Про
оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади» (09.12.2010
№ 1085/2010) продовжується адміні-
стративна реформа. Великого резо-
нансу набуло реформування пенсійної
системи. Розроблення, проходження у
Верховній Раді Україні та суспільне
обговорення проекту Закону України
«Щодо заходів реформування пенсій-
ної системи», свідчить про соціальну
значущість та неоднозначність вирі-
шення проблем правового забезпе-
чення проведення пенсійної реформи.

Щодо інших галузей, то ключови-
ми моментами їх розвитку стала коди-
фікація галузевого законодавства з
прийняттям відповідних кодексів.

Сьогодні в Україні чинними є 21 ко-
декс. З них чотири були прийняті до
здобуття Україною незалежності. Якщо
прослідкувати динаміку кодифікації
вітчизняного законодавства, то слід
зазначити, що з 1991 року в середньо-
му кожний рік приймався один коди-
фікований акт. При цьому у 2003 році
було прийнято три такі акти: Кримі-
нально-виконавчий кодекс України,
Цивільний кодекс України, Господар-
ський кодекс України. У 2002 році – 2:
Митний кодекс України, Сімейний
кодекс України.У 2001 році – 2: Земель-
ний кодекс України, Кримінальний
кодекс України.У 1995 році – 2: Водний
кодекс України, Кодекс торговельного
мореплавства України. У 1994 році – 2:
Про надра, Лісовий кодекс України.
З 1995 по 2001 та з 2005 по 2010 роки
не було прийнято жодного кодексу.

Щодо предметного аналізу зазна-
чених актів, необхідно звернути ува-
гу на такі факти: сьогодні одночасно
діють Кримінальний кодекс Украї-
ни, прийнятий у 1960 році та Кримі-
нальний кодекс України 2001 року
прийняття; Господарсько-прцесуаль-
ний кодекс України 1991 року та Гос-
подарський кодекс України 2003 ро-
ку. Нині чинним залишається Жит-
ловий кодекс України, прийнятий у
1983 році.

Аналіз змісту двох груп кодексів
(прийнятих до 1991 року та до 2001 ро-
ків) свідчить про нагальну потребу їх
модернізації у зв’язку з інтенсивним
розвитком суспільних відносин та об’єк-
тивною потребою у забезпеченні ре-
ального правового регулювання від-
повідних сфер суспільних відносин.

Насамперед ідеться про охоплен-
ня всіх базових галузей законодавства
новими інтегруючими, консолідуючи-
ми актами – кодексами. Крім того,
кодекси, що регулюють суміжні сфе-
ри суспільних відносин, повинні бути
взаємоузгоджені, не містити правових
колізій, а взаємодоповнюючим чином
гармонійно регулювати певні суспіль-
ні відносини. Важливість кодифікова-
них актів для врегулювання суспіль-
них відносин безсумнівна. Їх місце в
системі нормативно-правових актів
визначається юридичною силою, яка
більша, ніж у звичайних законів. На
жаль, це положення існує на рівні пра-
вової доктрини, але з огляду на його
важливості воно потребує норматив-
ного-конституційного закріплення.
Як варіант, таке закріплення може
бути і на рівні закону «Про норматив-
но-правові акти», де була б виписана
чітка ієрархічна структура всіх нор-
мативно-правових актів та їх системні
зв’язки, загальні принципи формуван-
ня та реалізації.

У цьому аспекті слід констату-
вати існування негативної практики
прийняття кодифікованих актів для
врегулювання таких сфер суспільних
відносин, де для цього не існувало пе-
редумов та, відповідно, не було доціль-
ним. Йдеться про кодифікацію між-
галузевого законодавства. Цікавим у
цьому аспекті є досвід Російської Фе-
дерації. Після введення в дію у 2001 ро-
ці Податкового кодексу Російської
Федерації у незмінному вигляді зберег-
лося не більше десяти статей; всі інші
були змінені, при цьому першому ко-
регуванні Податковий кодекс знач-
ною мірою (понад 15%) був підданий
ще до введення його в дію [17, с. 60].
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Тому одним із можливих варіантів сис-
тематизації та вдосконалення законо-
давства, яке не має такого рівня уза-
гальнення, що притаманна галузі, є
прийняття Зводів законів, які б інте-
грували законодавство у певній сфері
суспільних відносин за нормативною
та змістовою ознаками. Цікавою в
цьому контексті є майбутня доля По-
даткового кодексу України, який було
нещодавно прийнято.

Відповідно формування системи
права та правової системи не завер-
шилось, а знаходиться у стадії онов-
лення, не всі базові галузі права коди-
фіковані.

Потребують невідкладного роз-
роблення і прийняття кодексів або
законів, спрямованих на реалізацію
соціальних, культурних та інших прав
і свобод людини та громадянина. Крім
того, існують суттєві прогалини та
колізії у праві. Розвиток суспільних
відносин на сучасному етапі характери-
зується подальшим ускладненням, що
зумовлює потребу в комплексному ре-
гулюючому впливі за допомогою комп-
лексних галузей законодавства. Харак-
терними рисами комплексного зако-
нодавства є: виокремлення правових
принципів та інститутів по предмету
правового регулювання; поєднання
норм приватного та публічного права;
мобільність правового регулювання;
стійка взаємодія з різними галузями
права [17, с. 60].

Щодо аналізу змісту існуючої сис-
теми нормативно-правових актів, слід
також звернути увагу на те, що функ-
ціонування системи джерел права
означає забезпечення державою мож-
ливості використання, виконання, до-
тримання та застосування суб’єктами
правових приписів, що містяться в
них, слід відзначити декларативність
окремих норм діючої системи законо-
давства, що означає відсутність гаран-
тій їх реалізації. Наприклад, ст. 47
Конституції України закріплює пра-
во кожного громадянина на житло,
ст. 48 – на достатній життєвий рівень

для себе і своєї сім’ї, що охоплює до-
статнє харчування, одяг, житло. Через
відсутність механізму реалізації цього
права та відповідальності певних су-
б’єктів зазначені права залишаються
не реалізованими для переважної
більшості населення України. Декла-
ративними залишаються норми між-
народних хартій, ратифікованих Вер-
ховною Радою України.

Велика кількість правових актів,
що іноді регулюють подібні суспільні
відносини, переважання приватних ін-
тересів, відомчості, колізійність і склад-
ність текстів правових актів, що ро-
бить їх незрозумілими для суб’єктів
правореалізації,– усе це призвело до
посилення правового нігілізму в су-
спільстві, зниження рівня правової
культури та правової свідомості насе-
лення, недотримання режиму закон-
ності, збільшення кількості право-
порушень.

Однією з негативних тенденцій у
розвитку нормативно-правових актів
України є, на нашу думку, політизація
їх змісту як результат панування
принципу політичної доцільності, а її
переважання перед об’єктивними по-
требами регулювання суспільних від-
носин спричиняє розбалансування сис-
теми джерел права й загострення ви-
явів правового нігілізму тощо.

Серед основних негативних тенден-
цій розвитку законодавчого процесу 
в Україні: концептуально хибна регла-
ментація законодавчої процедури; від-
сутність єдиної правової і, зокрема,
законодавчої політики в Україні, перс-
пективних програм розвитку законо-
давства та планів законодавчої діяль-
ності; нераціональне регулювання та
реалізація інституту законодавчої іні-
ціативи; низький рівень регламентної
дисципліни в законодавчому процесі;
фактична відсутність аналітичної ро-
боти парламенту; відсутність коорди-
нуючого та методологічного впливу
на стратегію законодавчої діяльності;
недотримання вимог законодавчої тех-
ніки (уніфікації термінології, невідпо-
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відність назви структурної одиниці за-
конодавчого акта її змісту, неконкрет-
ність дефініцій, дублювання законо-
давчого матеріалу, не дотримання пра-
вил законодавчої техніки щодо скасу-
вання положень законодавчих актів,
які суперечать новому закону, та ін. [8,
с. 18–20].

На сучасному етапі правотворен-
ня та правореалізації можна прослід-
кувати не лише зміну змісту, а й зміну
сутності окремих джерел права. Іде-
ться про нелегітимність або часткову
легітимність окремих інститутів дер-
жавної влади, правові акти яких також
можна визнати нелегітимними. Легі-
тимність правових актів досягається
завдяки демократичному принципу
«переваги більшості» (ухвалення рішень
більшістю голосів). Водночас багато
законів Верховна Рада України при-
ймає з перевагою в декілька голосів.

Слід звернути увагу й на те, що в
процесі правотворчої діяльності упов-
новажені суб’єкти правотворчості при-

пускаються системних помилок, не
повною мірою враховуючи структур-
ні зв’язки в системі законодавства, що
призводить до колізій та дублювання
нормативного масиву, диспропорцій у
розвитку окремих галузей законодав-
ства. Подолання такої ситуації мож-
ливе завдяки комплексному, довго-
строковому підходу до формування та
розвитку системи законодавства, що
передбачає вирішення проблем право-
вого регулювання.

Отже, проведений аналіз стану
законодавства України на сучасному
етапі дає змогу стверджувати про
нагальну необхідність поліпшення її
якісного та кількісного стану, що,
своєю чергою, потребує постійного
моніторингу законодавчого забезпе-
чення, підвищення ефективності функ-
ціонування уповноважених органів
державної влади, зміцнення автори-
тету принципів права та правової
доктрини як джерел права у законо-
творчому процесі.
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Пархоменко Н. М. Законодавство України на сучасному етапі: кількісний та
якісний аналіз

У статті проаналізовано розвиток законів та підзаконних нормативно-правових
актів України  з 1996 року, здійснена  їх кількісна і якісна характеристика. Зробле-
но висновок про існування ряду недоліків у чинній системі законодавства, що нега-
тивним чином впливає на правове регулювання суспільних відносин в Україні на
сучасному етапі.
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Пархоменко Н. Н. Законодательство Украины на современном этапе: количе-
ственный и качественный анализ

В статье проанализировано развитие законов и подзаконных нормативно-пра-
вовых актов Укрины с 1996 года, проведена их количественная и качественная
характеристика. Сделан вывод о существовании ряда недостатков действующей
системы законодательства, что негативным образом влияет  на правовое регули-
рование общественных отношений в Украине.
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Parkhomenko N. Up-to-date legislation of Ukraine: analуsis of quantitative and
qualitative features

This article has examined the development of laws and by-laws of Ukraine since
1996, provided their quanfitive and qualitative characteristics. The conclusion about
existence of a number of shortcomings in the current system of legislation that adverse-
ly affects the legal regulation of social relations in Ukraine has been made.
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