Підвищення кваліфікації в галузі законотворчості

26 листопада 2019 року за участі Першого заступника Голови
Верховної Ради України, члена-кореспондента НАПрН України, доктора
юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України
Стефанчука Руслана Олексійовича розпочалися заняття в Українській
школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради
України.

Виконувач обов’язків директора Інституту законодавства, членкореспондент НАН України Бершеда Євген Романович відзначив, що
Інститут вже понад 15 років опікується питаннями безперервного
професійного розвитку учасників законотворчої діяльності та є єдиним в
країні навчальним центром, який здійснює підвищення кваліфікації у
зазначеній сфері на основі ліцензії Міністерства освіти і науки України.
Причому, навчання відбувається на безкоштовній основі за програмою

«Законотворча діяльність» та магістерською програмою «Європейське
парламентське право», а викладачами Школи є провідні фахівці Інституту
законодавства, серед яких академік та 2 члени-кореспонденти НАН України,
3 академіки та 2 члени-кореспонденти НАПрН України, а також 25 докторів
наук та 22 кандидати наук.

Народний депутат України, академік НАН України, доктор юридичних
наук, професор Олександр Любимович Копиленко, який ще директором
Інституту законодавства Верховної Ради України був фундатором
Української школи законотворчості, акцентував увагу присутніх на тому, що
цьогорічне зростання інтересу до навчальних програм Школи свідчить про
особливу вмотивованість слухачів та висловив сподівання на подальшу
результативну діяльність Української школи законотворчості, яка виконує
функцію своєрідної об’єднавчої платформи для практиків та науковців у
сфері законотворення.
Перший заступник Голови Верховної Ради України Р.О. Стефанчук,
привітавши слухачів, підкреслив необхідність професійного підходу при
розробці проектів законодавчих актів.
У ході неформального спілкування з аудиторією на тему: «Формування
та здійснення правової політики як основа розбудови правової держави»
Р.О. Стефанчук зазначив, що «правова система як складне багаторівневе
явище має ієрархічну структуру й складається з певних рівнів: математика
права, філософія права та політика права. Щодо останньої, то під поняттям
«правова політика» розуміється різновид державної політики як сукупності
ідей, цілей, завдань, методів, підходів, спрямованих на розвиток правового
регулювання й охорони прав і свобод. Державна правова політика не може
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Доповідач акцентував увагу на низці ключових завдань, що постали
перед парламентом IX скликання. Передусім йдеться про запровадження
системи планування у практику законотворення. Відповідні зміни вже
внесені до законодавства і до лютого 2020 року кожен комітет має
підготувати план законопроектних робіт. Парламент звернувся й до інших
суб’єктів права законодавчої ініціативи з пропозицією надання відповідних
планів, які буде імплементовано до Перспективного плану законодавчих
робіт Верховної Ради України.
Окремо Р.О. Стефанчук зупинився на нагальній необхідності значного
оновлення Регламенту: «Суть змін полягає, насамперед, у модернізації
законодавчих процедур, що, безумовно, сприятиме підвищенню ефективності
законодавчої діяльності, зменшенню кількості неякісних законопроектів,
усуненню «законодавчого спаму», а також встановленню парламентського
контролю за виконанням законів та здійсненню моніторингу їх дієвості».
Доповідач наголосив, що одночасно з прийняттям нових законодавчих актів
парламент буде проводити певну «ревізію-перегляд» чинних нормативноправових актів, яка полягає у скасуванні актів у цілому, а також вилученні
окремих норм, що виявилися неефективними, морально застарілими та,
навіть, такими, що дісталися у спадок від радянського минулого.
Після завершення лекції відбулося обговорення актуальних питань
законотворчої діяльності, у ході якого Перший заступник Голови Верховної
Ради України не лише надав відповіді на поставлені слухачами запитання,
але й подякував за актуальні та конкретні пропозиції.
Слід зазначити, що на цьогорічне запрошення до навчання у Школі
відгукнулися всі комітети та депутатські фракції у Верховній Раді України, а
кількість слухачів становить 245 осіб, у тому числі 27 народних депутатів
України, їхні помічники-консультанти, співробітники секретаріатів комітетів,
депутатських фракцій і груп у Верховній Раді України.

