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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
У статті аналізуються поняття, сутність та критерії ефективності правового регу
лювання. Пропонуються шляхи підвищення ефективності правового регулювання.
Серед структурних елементів правової сис
теми важливе місце належить правовому регу
люванню. В юридичній літературі попри різні під
ходи до його визначення сформувалось певне
розуміння сутності правового регулювання.
Термін «регулювання» походить від латинсь
кого слова «reguło» - правило та означає впоряд
кування, приведення чогось у відповідність з чи
мось. Під правовим регулюванням більшість ав
торів розуміють сукупність прийомів та засобів
юридичного впливу на поведінку суб'єктів сус
пільних відносин.
Правове регулювання передбачає впорядку
вання, юридичне закріплення та охорону сус
пільних відносин шляхом застосування правових
засобів. Сферою правового регулювання є ті
суспільні відносини (економічні, політичні, куль
турні, національні, релігійні та ін.), які потребу
ють правового впливу. Ці відносини становлять
предмет правового регулювання, вони є вольо
вими відносинами, об'єктивно потребують впли
ву з боку держави та мають чітко визначений
зміст. В економічній сфері - це відносини, по
в'язані з формуванням ринкових взаємозв'язків,
з розвитком різних форм власності, з виробниц
твом, розподілом матеріальних благ, з розвитком
фермерського господарства. В політичній сфе
рі - це правове закріплення плюралістичних
форм та методів здійснення влади, формування
демократичних інститутів. У соціальній сфері це формування соціальної політики, спрямова
ної на задоволення інтересів конкретної людини
в галузі освіти, охорони здоров'я, соціального
забезпечення та інших сферах. Сьогодення ви
магає вивчення та формування пріоритетних на
прямків правового регулювання.
Отже, сферою правового регулювання є різні
види відносин, а саме: економічні, політичні, ду
ховно-культурні, національні, релігійні тощо, які
відрізняються своєю цілеспрямованістю, змістом
та формою.
© Тарахонич Т. І., 2004

На думку Л. С. Явич, саме з моменту видан
ня нормативно-правового акта здійснюється пра
вове регулювання суспільних відносин [1].
Дещо іншої точки зору дотримуються А. М. Вітченко та Ю. К. Толстой, які вважають, що нор
ма права починає регулювати поведінку суб'єк
тів не з моменту видання норми права, а з часу
настання юридичних фактів, передбачених даною
нормою [2].
П. М. Рабінович виділяє кілька критеріїв ви
міру дієвості правового регулювання, а саме:
- цінність правового регулювання;
- економність правового регулювання;
- ефективність правового регулювання.
Критерієм оцінки цінності правового регулю
вання є його реальна позитивна (корисна) зна
чимість для функціонування та розвитку окремої
особи, соціальних груп чи суспільства в цілому.
Це дає можливість виділити за суб'єктним кри
терієм особисту, групову, загальносоціальну цін
ність правового регулювання.
Ряд авторів вважає, що соціальна цінність є
причиною ефективності, але повною мірою вона
не може гарантувати високий ступінь ефектив
ності, для цього потрібні певні умови (адекват
ність правового регулювання різним видам інте
ресів; досконалість законодавства та правозастосовчої діяльності; рівень правової культури сус
пільства та окремої особи; стан законності тощо).
Під умовами ефективності розуміють певні об
ставини, які, з одного боку, сприяють найбільшій
реалізації цінності права, що дає можливість за
довольнити інтереси суб'єктів, а з іншого - це
супутні фактори, які мають значення для дії
індивідів по досягненні цієї цінності та по її ви
користанні [3].
Критерієм оцінки економності правового
регулювання є сукупність витрат, що мають міс
це в процесі досягнення мети правового регулю
вання (предметно-речових, грошових, кадрових,
часових, фізично-людських ресурсів та ін.).
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Критерієм оцінки ефективостпі правового
регулювання є співвідношення мети правового
регулювання та реальних результатів правового
регулювання [4].
Термін «ефективність» означає результат, на
слідок того чи іншого явища.
В юридичній літературі висловлюється точка
зору, що критерієм ефективності правових норм
є міра досягнення цілей, поставлених перед ни
ми. Цілі правового регулювання передбачають
закріплення існуючих суспільних відносин, які
потребують такого закріплення, стимулювання і
розвиток тих відносин, які на даний момент від
повідають вимогам суспільства та створення
умов для розвитку і закріплення нових суспіль
них відносин [5].
В. П. Тугаринов ціль розуміє як ідеальну,
відображену в свідомості модель цінності [6]. Це
дає підставу стверджувати, що критерієм ефек
тивності є ступінь досягнення відповідних цінно
стей.
Заслуговує на увагу точка зору, що соціаль
на цінність та ефективність співвідносяться як
процес і результат. У цьому розумінні соціальна
цінність відповідає на запитання, які саме інте
реси нею задовольняються, а ефективність пра
вового регулювання - яким чином це зроблено
та якою мірою ці інтереси задоволені.
П. М. Рабінович розрізняє юридичну та за
гальну ефективність правового регулювання [7].
Юридична ефективність має місце, коли в
результаті прийняття нормативно-правового акта
настають саме юридичні наслідки, що пов'язані
з внесенням змін до правового становища ок
ремого суб'єкта чи групи осіб.
Загальна ефективність правового регулюван
ня передбачає реальні зміни у різних сферах
суспільних відносин, які мають місце в резуль
таті впровадження нормативно-правового акта в
практичній діяльності. Загальна ефективність
правового регулювання забезпечується певними
чинниками, а саме:
- ефективністю самого нормативно-право
вого акта;
- ефективністю процедурно-процесуального
механізму застосування нормативно-правового
акта;
- ефективністю діяльності щодо застосування
і реалізації нормативно-правового акта.
Цілі правового регулювання класифікують за
певними критеріями: за значимістю (головні та
другорядні), за часом (перспективні та най
ближчі), за результатами (кінцеві та безпосередні).
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Цілі правового регулювання стосуються не
тільки окремих суб'єктів, а й забезпечують за
кріплення та стимулювання розвитку суспільних
відносин, створюють умови для виникнення но
вих суспільних відносин, запобігають виникнен
ню суспільно шкідливих відносин.
Досягнення цілей правового регулювання
здійснюється за допомогою певних засобів, що
є шляхами юридичного впливу на поведінку
суб'єктів. Ці засоби є різними за своєю приро
дою та функціональним призначенням.
Дія правових норм у процесі досягнення ці
лей може мати різний характер, а саме:
1) інформаційний, ідеологічний, загальновиховний;
2) реалізація норм права через дотримання,
виконання і використання - безпосередня реалі
зація права;
3) це державгю-владна діяльність компетент
них органів по забезпеченню впровадження пра
вових норм - так звана правозастосовча реалі
зація.
Таким чином, в одних випадках ефективність
норми забезпечується лише за рахунок її влас
ної дії, в інших - у результаті дії системи: норма
плюс її застосування [8].
На думку В. Ф. Сіренко, під час вивчення
ефективності важливо звертати увагу не на цілі
законодавства, а на інтереси. Визначивши інте
рес як співвідношення між необхідністю задово
лення потреб різних соціальних груп, класів,
окремих верств населення і можливістю задово
лення цих потреб, маємо модель, складові якої
можна розглядати як елементи ефективності, а
саме:
- соціальні потреби, які необхідно задоволь
нити за допомогою конкретного нормативного
акта;
- правові засоби, їх кількість та якість;
- здатність правових засобів задовольняти
соціальні потреби, закріплені в нормативному
акті;
- перспективність напрямків удосконалення
законодавства з метою задоволення соціальних
потреб за допомогою правових засобів [9].
П. М. Рабінович виділяє ряд передумов до
сягнення ефективності правової норми.
До загальносоціальних передумов ефектив
ності юридичної норми (ефективності правотворчості) слід віднести:
- відповідність норми об'єктивним законам
(закономірностям) існування й розвитку людини
та суспільства;
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- відповідність норми конкретно-історичним
умовам її функціонування, реальним можливо
стям її здійснення (матеріальним, духовним, ча
совим, кадровим та ін);
- відповідність юридичної норми реальним
потребам та інтересам тих суб'єктів, відносини
між якими вона має регулювати;
- відповідність юридичної норми стану право
свідомості й моралі, рівню загальної культури,
громадській думці згаданих суб'єктів;
- відповідність норми права висновкам тих
наук (суспільних, природничих, технічних), які
«предметно» вивчають об'єкти, що перебувають
у сфері правового регулювання;
- відповідність юридичної норми загальним
закономірностям самоорганізації системних
явищ (їх вивчає наука синергетика) і цілеспря
мованої організації таких явищ (їх вивчає, зок
рема, кібернетика) [10].
До юридичних (спеціально-соціальних) перед
умов ефективності юридичної норми належать:

- правове закріплення домінуючих потреб
суспільства;
- предметна визначеність діяльності правотворчого органу;
- визначеність меж правового регулювання;
- зумовленість правотворчої діяльності об'єк
тивними умовами розвитку суспільства;
- зміна сфери і типу правового регулювання;
- особливості правотворчості як результату
творчого процесу;
- системність законодавства;
- якість законодавства;
- досконалість юридичної техніки;
- чітке визначення видів юридичної відпові
дальності, що настає за порушення нормативних
приписів, механізму її реалізації [11].
В юридичній літературі висловлюється точка
зору щодо створення синтетичної теорії ефектив
ності правового регулювання, яка б включала всі
правові засоби та всі варіанти процесу правового
регулювання у їх взаємозв'язку [12].
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THE EFFICACY OF]

ADJUSTMENT

In this article the notion, the main point and the criterion of efficacy of legal adjustment are analyzed.
The author offers the ways of improving the legal adjustment.

