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ВСТУПНЕ СЛОВО
Для сучасного стану державно-правової дійсності все, що пов'язано з такими
юридичними категоріями та поняттями, як «закон», «законодавство», «законотворчість»,
«законодавчий процес», «законодавча діяльність» набуває особливої актуальності, що, в
свою чергу, приводить до пріоритетної уваги юридичної науки в цілому. Державноправова реформа, подальше проведення якої є вкрай необхідним для сучасного стану
функціонування суспільства та держави, неможлива без реформування, насамперед,
системи законодавства України. Адже чинне законодавство України виступає головним
правовим регулятором суспільних відносин.
За часів незалежності України розвиток системи законодавства України відбувався
часто без науково-теоретичного обґрунтування, а також в більшості своїй методом спроб і
помилок, що призвело до наявності величезного масиву нормативно-правової бази, але
при цьому без належного рівня правового регулювання суспільних відносин.
Сучасний стан і закономірності подальшого розвитку національної системи
законодавства, яка складає нормативну основу правової системи України, потребують
теоретичного обґрунтування та публічного обговорення, адже, за кількістю нормативноправових актів, що приймаються уповноваженими суб'єктами правотворчості, Україна
досягнула рівня розвинених країн Європи, але це не привело до якісного та ефективного
правового регулювання.
Виходячи з цього, науково-дослідна діяльність Київського університету права HAH
України в 2010 р. розпочалася з проведення XI Міжнародної науково-практичної
конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку», яка проходила
в Закарпатті з 28 січня до1 лютого на базі відпочинку «Едельвейс».
Актуальність обраної проблематики для проведення науково-практичної конференції не
викликає сумнівів, оскільки характерною рисою функціонування суспільства та держави
на сучасному етапі є зростання ролі національного законодавства як основної форми
зовнішнього виразу права в цілому. Вже понад десять років науковці та студентська
молодь Київського університету права HAH України проводять дослідження в сфері
законодавства України, його проблем і тенденцій розвитку.
У роботі науково-практичної конференції взяли участь молоді вчені, аспіранти та
студенти провідних вищих навчальних закладів і установ, зокрема: Дебреценського
університету (Угорська Республіка), Білоруського державного університету, Інституту
держави і права ім. В.М.Корецького, Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, Закарпатського державного університету, Волинського національного
університету імені Лесі Українки, Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна», Національної академії державного управління при Президентові
України, Хмельницького університету управління та права та інш.
На адресу організаторів і учасників міжнародної науково-практичної конференції
"Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку" надійшли привітання,
зокрема, від: Міністра юстиції України М.В. Оніщука; Заступника Міністра внутрішніх
справ України В.Є.Мармазова; Віце-президента Національної академії наук України,
академіка В.Є.Геєця; академіка-секретаря Відділення історії, філософії та права HAH
України О.С.Онищенка. В них зазначається, що факт обрання проблематики розвитку
законодавства в Україні для проведення конференції свідчить про розуміння колективом
Київського університету права HAH України важливості та складності процесу
необхідності вдосконалення системи законодавства України в контексті інтеграції до
європейського правового простору, а науковий доробок конференції сприятиме реалізації
однієї з найважливіших задач системи законодавства - подальшому розвитку України як
правової держави, заснованої на засадах пріоритету прав і свобод людини, економічного,
політичного та ідеологічного плюралізму й стануть вагомим внеском у розвиток

юридичної науки.
Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на
високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та
великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді.
У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні
питання проблем розвитку адміністративного права та адміністративного законодавства,
проблеми визначення факторів і критеріїв ефективності законодавства, актуальні
проблеми законодавства про конституційно-правову відповідальність депутатів
представницьких органів, особливості юридичної техніки тощо.
Сучасний стан функціонування та розвитку суспільних відносин в Україні
характеризується стрімкими перетвореннями та змінами, які, в свою чергу, потребують
формального закріплення та нормативно-правового регулювання на законодавчому рівні.
Процес подальшого вдосконалення системи законодавства України має бути спрямований
на вдосконалення механізму правового регулювання найважливіших сфер
життєдіяльності суспільства та держави, зокрема, наповнення змістом основ
демократичної правової державності, вдосконалення функціонування демократичних
інститутів публічної влади, модернізації систем соціального забезпечення, освіти, охорони
здоров'я тощо.
Разом з розвитком законодавства України розвивається й законодавчий процес, тобто
порядок прийняття законодавчих актів. Тому завдання подальшого вдосконалення
законодавчого процесу в цілому та його окремих елементів, як необхідної основи для
ефективної законотворчості, набуває особливої актуальності. Адже реформи, що
відбуваються в Україні, потребують інтенсивної законотворчої діяльності, всебічного та
ефективного впливу національного законодавства на зміни, які відбуваються в суспільстві
й державі.
За результатами широкої наукової дискусії, обговорення нагальних проблем учасники
конференції дійшли спільної думки, що подальший розвиток і вдосконалення системи
законодавства України на сучасному етапі безпосередньо пов'язаний із необхідністю
вдосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин як в цілому, так і в
межах окремих галузей законодавства. Головними напрямками вдосконалення системи
законодавства України є необхідність проведення конституційної реформи, тобто
прийняття нової редакції Конституції України. Адже саме Основний Закон держави є
базою для правотворчості. Конституція є фундаментом, основою правової системи країни
та законодавства.
За результатами роботи міжнародної науково-практичної конференції її учасниками
підготовлені Рекомендації.
Ю.Л.Бошицький,
ректор Київського університету права
HAH України, професор,
Заслужений юрист України
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