
 202 

визначеності і законних очікувань, а також вказав, що «принцип правової 

визначеності покликаний запобігати випадкам набрання чинності 

положеннями законодавства Співтовариства до моменту їх публікації і що 

така можливість є винятковою, коли це обумовлено цілями відповідного 

законодавства та у випадку, якщо законні очікування тих, на кого воно 

поширюється, належним чином забезпечені» [2, с. 5]. Правова 

визначеність насамперед виступає своєрідним захистом, а тому, її звісно 

взяли до уваги. 

Отже, підсумовуючи вищесказане хочеться підкреслити, що принципи 

ЄС однозначно допоможуть України побороти деякі проблеми та 

прогалини законодавства. Поступове та чітке їх виконання вже надало 

свої плоди, які йдуть на користь громадян. 
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РЕФОРМИ ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Одним із найважливіших досягнень України останніх років став вибір 

європейської інтеграції українського народу. Хоча зараз уся увага 

зосереджена на безвізовому режимі, ми не повинні забувати про Угоду 

про асоціацію з ЄС, яка надала Україні вказівки щодо конституційної 

реформи, судової та правоохоронної систем, виборчого законодавства, 

боротьби з корупцією, державного управління, економіки та податкової 

системи. 

Україна терміново потребує стійкого економічного зростання та 

покращення добробуту людей і сподівається досягти цієї мети на шляху 

до європейської інтеграції. Однак виявляється, що успіх європейської 

інтеграції є не таким значним через наявність низки інтеграційних 
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проблем у ЄС. Без реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, 

неможливо провести жодну економічну, політичну та соціальну реформи. 

Однією із найважливіших реформ є реформа судової влади. 

Відповідно до неї запроваджується «електронний суд», що передбачає 

ведення судового процесу за допомогою інформаційних технологій. 

Сторони у справі можуть брати участь у судовому розгляді в режимі 

відеоконференції, не виходячи із житлових або робочих приміщень. Однак 

відеоконференції можуть проводитися для експертів та свідків у іншій залі 

суду. 

Законопроект приділяє особливу увагу забезпеченню діяльності 

Верховного Суду. Отже, Верховний Суд оскаржує рішення суду у 

конкретній справі лише один раз у відповідній скарзі. Як правило, 

Верховний суд розглядає справи в комісії з трьох і більше суддів. Також в 

рамках цієї реформи було прийнято Закон України «Про забезпечення 

права на справедливий судовий розгляд», який передбачає механізм 

очищення судової влади, правила створення Вищої ради правосуддя та 

Комісії з питань вищої кваліфікації суддів, вдосконалює процес відбору 

суддів та відновлює роль Верховного суду як вищого судового органу 

судової влади [1]. 

Ще одним важливим етапом реформ є реформування трудового 

законодавства. Першочерговим кроком у процесі реформування є 

прийняття нового Трудового Кодексу України, норми якого будуть 

відповідати ратифікованим Україною міжнародно-правовим актам. Такий 

Кодекс повинен: 1) бути вільним від ідеологічних стереотипів та 

декларативних норм законодавства радянського режиму; 2) відповідати 

соціально-економічним та культурним процесам сучасності; 

3) систематизувати в єдину цілу систему всі трудові норми та принципи 

України та міжнародного трудового права, всі загальні та універсальні 

правові норми галузі; 4) детально прописувати повноваження органів 

державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання 

трудових відносин. Для створення такого нормативно-правового акту 

потрібно дослідити досвід створення таких документів іншими державами 

світу, вивчити рекомендації та, головним чином, вивчити стан 

нормотворчої та правозастосовної ситуації в міжнародному праві та 

національних правових системах держав світу [2, c. 646]. 

У 2017 році почала реформуватися система освіти. Відповідно до 

реформи освіти було затверджено проект Концепції розвитку освіти на 

період 2015-2025 років. 

Одним із перших напрямків концепції є гармонізація структури освіти 

з потребами сучасної економіки та інтеграція України в європейський 

економічний та культурний простір. 

Відповідно до реформи освіти планується збільшити загальну 
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тривалість відвідування школи (12 років), перехід від одного рівня освіти 

до іншого відбуватиметься лише із застосуванням зовнішнього 

незалежного оцінювання. У вищій та професійно-технічній освіті 

пропонується перейти на трирічний ступінь бакалавра в рік першого 

закінчення 12-річної школи та забезпечити «нульовий» курс в 

університетах для тих, хто закінчив загальну середню освіту за іншим 

профілем. Перехід на дворічний ступінь магістра планується на рік 

першого закінчення трирічного ступеня бакалавра. Пріоритетом розвитку 

освіти є забезпечення рівного доступу та забезпечення якісної освіти для 

всіх громадян [3]. 

Отже, у політичному, соціально-економічному та правовому полі 

України за останні роки відбулися суттєві зміни - фундаментальні 

реформи, які дозволяють зробити висновки про їх ефективність та 

доцільність. 

Результатом реформування законодавства української держави має 

стати досягнення європейських стандартів якості життя, створення чіткої 

законодавчої бази, яка визначає порядок застосування міжнародних актів, 

відповідальності за порушення цих актів, що в свою чергу забезпечить та 

буде гарантувати захист прав і свобод громадян в Україні. 
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ПРАВОВА РЕФОРМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

На сьогоднішній день, наша держава та її правова система 

переживають період різноманітних реформ, зумовлених потребою у 

виробленні нових підходів до розвитку законодавства й права, а також 

формування гуманної, соціально-правової держави. 


