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ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОТВОРЧОСТІ

У статті досліджено чинне законодавство, що регулює питання експертизи проектів нормативно-право-
вих актів в Україні. Запропоновано об’єднати нормативно-правові акти, які стосуються питань експертного 
супроводження правотворчості, у п’ять груп. Зроблено висновок, що така систематизація відповідає логіці 
розвитку національного законодавства у досліджуваній сфері.

Ключові слова: законодавство, правотворчість, експертиза, проект нормативно-правового акта, сис-
тематизація.

В статье исследовано действующее законодательство, регулирующее вопросы экспертизы проектов 
нормативно-правовых актов в Украине. Предложено объединить нормативно-правовые акты, касающиеся 
вопросов экспертного сопровождения правотворчества, в пять групп. Сделан вывод, что такая системати-
зация соответствует логике развития национального законодательства в исследуемой сфере.

Ключевые слова: законодательство, правотворчество, экспертиза, проект нормативно-правового 
акта, систематизация.

In the article has been analyzed current legislation governing issues of expertise of projects normative legal 
acts in Ukraine. It has been proposed to merge normative legal acts concerning matters of expert support of 
law-making in five groups. It was concluded that such systematization follows the logic of development of national 
legislation in the field of study.

Key words: legislation, law-making, expertise, project of normative legal act, systematization.

Актуальність теми. В сучасних соціально-
політичних умовах, внаслідок розвитку про-
цесів демократизації суспільства, модернізації 
національної правової системи, поглиблення 
міжнародно-правових зв’язків, появи нових 
пріоритетів розвитку правового регулювання 
та інших чинників, значно зростає роль екс-
пертизи проектів нормативно-правових актів. 
Об’єктивна потреба підвищення ефективності 
законодавства вимагає залучення до процесу 
правотворчості не лише спеціалістів у сфері 
юридичної науки і практики, але й соціологів, 
психологів, істориків, лінгвістів, економістів, 
екологів та інших фахівців, що, у свою чергу, 
обумовлює наявність багатьох різновидів екс-
пертизи нормативних документів та постійне 
розширення їх числа. Своєчасне та якісне екс-
пертне супроводження правотворчої діяль-
ності дозволяє уникнути юридичних колізій, 
прогалин, некоректних формулювань, інших 
змістовних та технічних недоліків законо-
давства. У свою чергу, питання проведення 
експертизи нормативно-правових актів та їх 
проектів потребують належної нормативно-
правової регламентації, що актуалізує вказа-
ний напрям наукового пошуку.

Стан дослідження та постановка проб- 
леми. Особливості експертного забезпечення 

правотворчості посідають вагоме місце у новіт-
ніх наукових розвідках. У роботах С. Л. Брат- 
ченка, В. О. Бутенка, К. В. Журкіної, В. Я. Кол- 
дина, Ю. В. Орлова, Е. А. Позаченюка, Г. В. Ри- 
бікової та багатьох інших вітчизняних та зару-
біжних науковців висвітлені питання поняття 
експертизи нормативно-правових актів, визна-
чення її функцій, суб’єктів, об’єктів, методики 
проведення різного роду експертиз тощо. Що 
стосується проблеми нормативного регулю-
вання експертного забезпечення правотворчої 
діяльності, то це питання не отримало систем-
ного дослідження у сучасній юридичній науці. 
Зважаючи на це, метою статті є аналіз та сис-
тематизація чинного законодавства України з 
питань експертного забезпечення правотвор-
чості.

Виклад основного матеріалу. Законодав-
ство України містить значну кількість актів, 
що регламентують проведення судової, еко-
логічної, санітарно-гігієнічної, медико-соці-
альної експертизи, визначають особливості 
експертних досліджень у паливно-енергетич-
ному комплексі, оборонно-мобілізаційній 
роботі, сфері будівництва, транспорту, інвес-
тицій тощо. Питання експертного супрово-
дження правотворчості також не залишилися 
поза увагою законодавця.
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Законодавство України, що регламентує 
порядок і механізми експертних досліджень 
нормативно-правових актів, є доволі розгалу-
женим. Базовим стосовно всіх видів експертиз 
є Закон України «Про наукову і науково-тех-
нічну експертизу» від 10.02.1995 р., який ви-
значає поняття експертизи, її завдання, прин-
ципи, коло суб’єктів та об’єктів, форми і види 
експертиз, права і обов’язки їх замовників, ор-
ганізаторів та експертів, містить багато інших 
важливих положень [1]. Що стосується безпо-
середньо проведення різного роду експертиз у 
сфері правотворчості, то нормативно-правові 
акти з цих питань слід, на нашу думку, розпо-
ділити на декілька груп.

Акти, що визначають компетенцію та ре-
гулюють діяльність органів державної влади. 
Виокремлення даної групи нормативно-пра-
вових актів дозволяє, в першу чергу, окрес-
лити коло основних замовників та виконавців 
експертизи залежно від об’єкта дослідження.

Так, відповідно до п. 10 ст. 15 Закону Укра-
їни «Про комітети Верховної Ради України», 
вказані комітети при здійсненні законопро-
ектної функції мають право ініціювати укла-
дання договорів з науковими установами, 
навчальними закладами та спеціалістами на 
науково-інформаційний пошук, розробку, до-
опрацювання та експертизу проектів законів, 
а згідно з п. 3 ст. 16 Закону, вони зобов’язані 
готувати висновки щодо проектів актів Верхо-
вної Ради України, внесених суб’єктами пра-
ва законодавчої ініціативи [2]. Отже, комітет 
Верховної Ради України може бути як замов-
ником, так і виконавцем експертного дослі-
дження законопроектів. Регламент Верховної 
Ради України деталізує експертні повноважен-
ня комітетів (ст. 93), а також вказує на інших 
суб’єктів експертизи. Зокрема, ст. 7 Регламен-
ту встановлює, що організаційне, правове, 
наукове, документальне, інформаційне, екс-
пертно-аналітичне, матеріально-технічне та 
фінансове забезпечення діяльності Верховної 
Ради, її органів, народних депутатів, депутат-
ських фракцій (депутатських груп) у Верхо-
вній Раді здійснює Апарат Верховної Ради.  
Ч. 3 ст. 103 Регламенту містить припис, згідно 
з яким окремі законопроекти можуть направ-
лятися для одержання експертних висновків 
до Кабінету Міністрів України, відповідних 
міністерств, інших державних органів, уста-
нов і організацій, а також окремих фахівців, 
а відповідно до ст. 156 вказаного документа, 
Рахункова палата за дорученням Верховної 

Ради проводить експертизу проекту закону 
про Державний бюджет України на наступний 
рік і до 1 жовтня року, що передує плановому, 
та подає свої висновки Верховній Раді [3].

Акти, що встановлюють повноваження Ка-
бінету Міністрів України та його підрозділів, 
також включають норми щодо організації та 
проведення експертизи проектів нормативних 
документів. Ст. 28 Закону «Про Кабінет Міні-
стрів України» говорить про те, що уряд Укра-
їни на виконання рішення Верховної Ради 
України за зверненням відповідного комітету 
або з власної ініціативи подає Верховній Раді 
висновки щодо повноти економічного обґрун-
тування та фінансового забезпечення зако-
нодавчих пропозицій і проектів законів, реа-
лізація яких потребує матеріальних та інших 
витрат за рахунок державного чи місцевих бю-
джетів. Крім того, Кабінет Міністрів України 
забезпечує проведення експертизи внесених 
на розгляд Верховної Ради України іншими 
суб’єктами права законодавчої ініціативи про-
ектів законів, які надіслані Верховною Радою 
України. Ст. 47 даного Закону визначає, що 
організаційне, експертно-аналітичне, правове, 
інформаційне та матеріально-технічне забез-
печення діяльності українського уряду здій-
снює Секретаріат Кабінету Міністрів України 
[4]. Конкретизація вказаних положень міс-
титься у Регламенті Кабінету Міністрів Украї-
ни, згідно з яким до експертного забезпечення 
правотворчості залучаються також урядові 
комітети, Міністерство юстиції, Міністерство 
фінансів, інші органи держави та організації 
громадянського суспільства. Так, урядові ко-
мітети залучаються до попереднього розгляду 
проектів нормативно-правових актів, осно-
вних напрямів реалізації державної політики, 
інших документів, що подаються на розгляд 
Кабінету Міністрів (§ 28-1 Регламенту). Від-
носно законопроектів, надісланих до Кабінету 
Міністрів Верховною Радою, уряд організовує 
проведення двох видів експертиз: 1) експерти-
за щодо впливу законопроекту на показники 
бюджету і відповідності законам, якими регу-
люються бюджетні відносини; 2) експертиза 
по суті законопроекту. У першому випадку 
експертний висновок готує Міністерство фі-
нансів України за участю заінтересованих 
центральних органів виконавчої влади, у дру-
гому – Кабінет Міністрів надсилає проект за-
кону центральному органу виконавчої влади, 
до компетенції якого належить питання, що є 
предметом регулювання законопроекту, який 
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готує проект експертного висновку за участю 
заінтересованих органів виконавчої влади та 
у восьмиденний строк з дня надходження за-
конопроекту подає його Кабінетові Міністрів  
(§§ 117, 118 Регламенту). Що стосується про-
ектів урядових актів, то їх експертизу і реда-
гування здійснює Секретаріат Кабінету Міні-
стрів (§ 52 Регламенту) [5].

У сучасних умовах координаційним і ме-
тодологічним центром у сфері нормотворчої 
діяльності, відповідальним за законність нор-
мативно-правових актів, є Міністерство юс-
тиції України. Відповідно до п. 4 Положення 
про Міністерство юстиції України, до повно-
важень Мінюсту відноситься : розробка про-
позицій щодо вдосконалення законодавства; 
здійснення правової експертизи проектів зако-
нів, інших актів законодавства, які подаються 
на розгляд Кабінету Міністрів України, та про-
ектів законів, які подаються на розгляд Верхо-
вної Ради України іншими суб’єктами права 
законодавчої ініціативи; підготовка зауважень 
і пропозицій до прийнятих Верховною Ра-
дою України законів, що надійшли на підпис 
Президентові України; проведення гендерно- 
правової, антикорупційної експертизи ак-
тів законодавства; проведення експертизи на 
відповідність acquis communautaire проектів 
нормативно-правових актів, які за предметом 
правового регулювання належать до пріори-
тетних сфер адаптації законодавства України 
до законодавства ЄС; здійснення державної 
реєстрації нормативно-правових актів мініс-
терств, інших центральних органів виконавчої 
влади; проведення правової експертизи проек-
тів міжнародних договорів України тощо [6].

Акти, що регулюють діяльність науково-
дослідних та експертних установ. Вони ство-
рюють нормативне підґрунтя функціонування 
спеціалізованих інституцій, які мають належ-
ний кадровий і технічний потенціал для здій-
снення якісних експертиз нормативно-право-
вих актів та їх проектів.

Зокрема, Постановою Академії право-
вих наук України (тепер – Національна ака-
демія правових наук України) № 4/4-Н від 
21.06.1995 р. був створений Інститут вивчення 
проблем злочинності (нині – Науково-дослід-
ний інститут вивчення проблем злочинності 
імені академіка В. В. Сташиса). На Інститут по-
кладено значний обсяг завдань, що стосуються 
проведення фундаментальних та прикладних 
досліджень, спрямованих на правовий супро-
від діяльності Верховної Ради України, Прези-

дента України та Кабінету Міністрів України, 
інших центральних та місцевих органів влади 
в галузі боротьби зі злочинністю, правоохо-
ронних органів; розробки наукових концепцій 
розвитку законодавства та практики його засто-
сування; наукового обґрунтування та підготов-
ки загальнодержавних і регіональних програм 
протидії злочинним проявам у тих чи інших 
суспільних сферах, а також проектів законодав-
чих актів, зокрема Кримінального, Криміналь-
но-процесуального, Кримінально-виконавчого 
кодексів України; проведення науково-право-
вих експертиз чинних і тих, що розробляються, 
нормативно-правових актів у відповідній сфері 
тощо [7, с. 243].

Також в Україні діє Інститут законодав-
ства Верховної Ради України, який є базовою 
установою науково-правового забезпечення 
законодавчої діяльності українського парла-
менту. Відповідно до Положення про Інсти-
тут законодавства Верховної Ради України, на 
нього покладається виконання таких завдань:  
розробка наукових концепцій розвитку наці-
онального законодавства; проведення порів-
няльних досліджень законодавства України та 
законодавств іноземних держав та проблеми 
приведення національного законодавства у 
відповідність з нормами міжнародного пра-
ва; підготовка проектів перспективних та по-
точних державних програм законопроектних 
робіт Верховної Ради України; організація 
моніторингу ефективності чинного законодав-
ства України та прогнозування наслідків його 
застосування; підготовка та участь у розробці 
проектів законів з найважливіших питань роз-
витку суспільства і держави та їх наукове об-
ґрунтування; проведення наукової експертизи 
проектів законодавчих актів України; надання 
науково-методологічної та освітньої допомо-
ги народним депутатам України, працівникам 
Апарату Верховної Ради та органам місцевого 
самоврядування у здійсненні ними законодав-
чих та нормотворчих повноважень; здійснен-
ня офіційного перекладу актів європейського 
права на державну мову України [8].

Акти, що встановлюють гарантії прав і 
свобод людини і громадянина. Важливість ви-
ділення даної групи нормативно-правових ак-
тів пояснюється пріоритетністю прав і свобод 
людини в умовах формування демократичної, 
правової, соціальної держави. Акти законо-
давства, що стосуються різних аспектів реа-
лізації індивідуальних та групових інтересів 
громадян, крім іншого, спрямовують право-
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творчі органи на проведення відповідних екс-
пертних досліджень.

Так, відповідно до ст. 4 Закону України 
«Про забезпечення рівних прав та можливос-
тей жінок та чоловіків», чинне законодавство 
та проекти нормативно-правових актів підля-
гають ґендерно-правовій експертизі. Висновок 
ґендерно-правової експертизи є обов’язковою 
складовою пакета документів, що подаються 
разом з проектом нормативно-правового акта 
до розгляду [9]. Згідно з Законом України 
«Про засади запобігання та протидії дискри-
мінації в Україні», обов’язковій антидискри-
мінаційній експертизі підлягають проекти 
законів України, актів Президента України, 
інших нормативно-правових актів, що розро-
бляються міністерствами, іншими централь-
ними органами виконавчої влади, державними 
колегіальними органами (ч. 2 ст. 8). Під анти-
дискримінаційною експертизою слід розуміти 
аналіз проектів нормативно-правових актів, за 
результатами якого надається висновок щодо 
їх відповідності принципу недискримінації 
(п. 1 ст. 1). У вказаному Законі дискримінація 
розуміється як ситуація, за якої особа та/або 
група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, віку, інвалідності, етнічного та соціаль-
ного походження, громадянства, сімейного та 
майнового стану, місця проживання, мовними 
або іншими ознаками, які були, є та можуть 
бути дійсними або припущеними, зазнає обме-
ження у визнанні, реалізації або користуванні 
правами і свободами в будь-якій формі, крім 
випадків, коли таке обмеження має правомір-
ну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи 
досягнення якої є належними та необхідними  
(п. 2 ст. 1) [10].

Акти, що регламентують порядок про-
ведення окремих видів експертиз. Дана група 
представлена переважно підзаконними нор-
мативно-правовими актами, що деталізують 
й конкретизують положення базових законів.

Зокрема, Закон України «Про запобігання 
корупції» у ч. 2 ст. 55 Закону вказує, що Мі-
ністерство юстиції України визначає порядок 
і методологію проведення антикорупційної 
експертизи, а також порядок оприлюднення 
її результатів [11]. На підставі цього, Нака-
зом Міністерства юстиції України № 383/5 
від 18.03.2015 р. було затверджено Порядок 
проведення антикорупційної експертизи, який 
регламентує механізм проведення антико-
рупційної експертизи нормативно-правових 

актів та проектів нормативно-правових актів 
з метою запобігання вчиненню корупційних 
правопорушень через наявність у законодав-
стві корупціогенних факторів. Визначено, 
зокрема, що антикорупційна експертиза про-
ектів нормативно-правових актів проводиться 
як складова частина їх правової експертизи  
(п. 1 ч. IV Порядку), а експертиза чинних нор-
мативно-правових актів здійснюється щодо 
законів України, актів Президента України та 
Кабінету Міністрів України у сферах: 1) прав 
та свобод людини і громадянина; 2) повнова-
жень органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування; 3) надання адміністративних 
послуг; 4) розподілу та витрачання коштів 
державного бюджету та місцевих бюджетів; 
5) конкурсних (тендерних) процедур (п. 1 ч. ІІ 
Порядку) [12]. Затверджено також Методоло-
гію проведення антикорупційної експертизи, 
якою визначено типові види, критерії та спо-
соби оцінки, а також способи виявлення та 
усунення корупціогенних факторів у норма-
тивно-правових актах та проектах норматив-
но-правових актів [13].

Закон України «Про Загальнодержавну 
програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу» вима-
гає проведення експертизи проектів законів 
України та інших нормативно-правових актів 
на предмет того, чи не суперечать вони базо-
вим засадам права ЄС [14]. На виконання цієї 
вимоги Міністерство юстиції України видало 
Наказ № 42/5 від 28.04.2005 р. «Про впорядку-
вання процесу здійснення експертизи проек-
тів законів України та інших нормативно-пра-
вових актів на предмет їх відповідності acquis 
communautaire» [15], який визначає деякі про-
цедурні моменти здійснення даного виду екс-
пертизи.

Положення вже згадуваного Закону Украї-
ни «Про забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок та чоловіків», пов’язані з необ-
хідністю проведення гендерної експертизи, 
конкретизуються Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 12.04.2006 р. № 504 «Про 
проведення ґендерно-правової експертизи», 
згідно з якою вказаний вид експертного дослі-
дження є складовою частиною правової екс-
пертизи та здійснюється Мінюстом [16]. Ме-
ханізм її проведення визначається Інструкцією 
з проведення ґендерно-правової експертизи, у 
якій абстрактне завдання проведення вказаної 
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експертизи як дослідження відповідності акта 
законодавства принципу забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок та чоловіків, 
перетворюється на більш конкретне – прове-
дення комплексного дослідження чинного за-
конодавства та проектів нормативно-правових 
актів на відповідність міжнародно-правовим 
актам з прав людини, запобігання прийнят-
тю нормативно-правових актів, які містять 
дискримінаційні положення за ознакою статі  
(п. 1.2. Інструкції) [17].

Акти, які у непрямий спосіб стосуються 
питань експертного забезпечення правотвор-
чості. Мова йде, зокрема, про нормативну ре-
гламентацію механізмів і процедур отримання 
від органів влади необхідної інформації для 
здійснення зацікавленими особами експертної 
діяльності.

Так, ст. 15 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» покладає на розпорядни-
ків інформації, серед іншого, обов’язок опри-
люднювати нормативно-правові акти, проекти 
рішень, що підлягають обговоренню, інфор-
мацію про механізми чи процедури, за допо-
могою яких громадськість може представляти 
свої інтереси або в інший спосіб впливати на 
реалізацію повноважень розпорядника інфор-
мації [18]. Належна реалізація подібних прав 
та обов’язків можлива лише за умов широкого 
використання у правотворчому процесі новіт-
ніх інформаційно-комунікаційних технологій. 
У багатьох розвинених країнах світу ефектив-
но функціонують системи «електронне уряду-
вання», «електронний парламент», які забезпе-
чують оперативний двосторонній зв’язок між 
інститутами держави та суб’єктами громадян-
ського суспільства. Відповідні інформаційні 
механізми розробляються і в Україні. Поста-
новою Верховної Ради України від 5.07.2012 р.  
№ 5096-VI затверджено Програму інформа-
тизації законотворчого процесу у Верховній 
Раді України на 2012-2017 роки, пріоритетним 
завданням якої є створення інтегрованої елек-
тронної інформаційно-аналітичної системи 
«Електронний парламент» [19]. З метою забез-
печення прозорості та відкритості діяльності 
Верховної Ради України, підвищення звітності 
народних депутатів перед виборцями, ширшо-
го залучення громадян до прийняття держав-
них рішень Розпорядженням Голови Верховної 
Ради України № 699 від 19.05.2015 р. було за-
тверджено Положення про веб-ресурси Верхо-
вної Ради України. Згідно з п. 15 даного Поло-
ження, основні інформаційні ресурси веб-сайту 

Комітету Верховної Ради України включають у 
тому числі й інформацію про законотворчу ді-
яльність: законопроекти, що перебувають на 
розгляді у Комітеті та винесені на обговорен-
ня, стан розгляду законопроектів; протокол, 
стенограму та аудіозапис засідання Комітету 
(розміщуються упродовж п’яти робочих днів 
після проведення засідання, а в разі розгляду 
проектів кодексів і законопроектів, що містять 
понад 100 статей, пунктів – не пізніш як за два 
дні до розгляду відповідного законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України) 
[20]. Реалізація цих та багатьох інших норма-
тивних положень дозволить вирішити одне з 
головних завдань створення електронного пар-
ламенту в Україні, яким є побудова системи 
взаємопов’язаних ресурсів, коли депутат або 
громадянин, що користується системою, мав 
би інформацію та уявлення про діяльність зако-
нодавчого органу, включаючи історію законо-
проекту та шлях його проходження, відповідні 
дані з архіву про перебіг пленарних засідань, 
голосування, громадських обговорень, опиту-
вання громадської думки тощо [21, с. 81–82].

Висновки. Таким чином, нормативно-пра-
вове регулювання експертного забезпечення 
правотворчості в Україні протягом років не-
залежності розвивалося досить динамічно. За 
останні два десятиліття було прийнято низку 
законів та підзаконних актів, які визначають 
форми і види, цілі і завдання, порядок і меха-
нізми експертних досліджень проектів нор-
мативно-правових актів, врегульовують інші 
важливі питання експертної діяльності. Ана-
ліз законодавства України у досліджуваній 
сфері дозволяє об’єднати нормативно-право-
ві акти, які так чи інакше стосуються питань 
експертного супроводження правотворчості, 
у декілька груп : акти, що визначають ком-
петенцію органів державної влади; акти, що 
регулюють діяльність науково-дослідних та 
експертних установ; акти, що встановлюють 
гарантії прав і свобод людини і громадянина; 
акти, що регламентують порядок проведення 
окремих видів експертиз; акти, які у непрямий 
спосіб стосуються питань експертного забез-
печення правотворчості. Проведена у такий 
спосіб систематизація не лише демонструє 
особливості призначення, проведення, оцін-
ки й використання результатів різного роду 
експертиз, але й дозволяє усвідомити логіку 
розвитку національного законодавства щодо 
експертного забезпечення правотворчої діяль-
ності.



34

№ 3 / 2015 р.
♦

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Про наукову і науково-технічну експертизу : Закон України від 10 лют. 1995 р. № 51/95-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. – 1995. – № 9. – Ст. 56.
2. Про комітети Верховної Ради України : Закон України від 4 квіт. 1995 р. № 116/95-ВР // Відомості Вер-

ховної Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134.
3. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10 лют. 2010 р. № 1861–VI // Відомості 

Верховної Ради України. – 2010. – № 14–15, № 16–17. – ст. 133.
4. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лют. 2014 р. № 794–VII // Офіційний вісник Укра-

їни. – 2014. – № 20. – Ст. 619.
5. Регламент Кабінету Міністрів України : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лип. 2007 р. 

№ 950 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п
6. Положення про Міністерство юстиції України : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 лип. 

2014 р. № 228 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 54. – Ст. 1455.
7. Борисов В. І. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташи-

са : до 20-ї річниці створення Національної академії правових наук України / В. І. Борисов, В. С. Батиргаре-
єва // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 2. – С. 243–257.

8. Положення про Інститут законодавства Верховної Ради України : Затв. Розпорядженням Голови Вер-
ховної Ради України від 4 серп. 2003 р. № 770 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/770/03-рг

9. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків : Закон України від 08 вер. 2005 р. 
№ 2866-IV. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 52. – Ст. 561.

10. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон Україні від 6 вер. 2012 р. № 5207-
VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 32. – Ст. 412.

11. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII // Відомості Верховної 
Ради. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.

12. Порядок проведення антикорупційної експертизи : затв. Наказом Міністерства юстиції України від 
18.03.2015 р. № 383/5 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 24. – Ст. 715.

13. Методологія проведення антикорупційної експертизи : затв. Наказом Міністерства юстиції України від 
23.06.2010 р. № 1380/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v1380323-10

14. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу : Закон України від 18 бер. 2004 р. № 1629-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – 
Ст. 367.

15. Про впорядкування процесу здійснення експертизи проектів законів України та інших нормативно-
правових актів на предмет їх відповідності acquis communautaire : Наказ Міністерства юстиції України від 28 
квіт. 2005 р. № 42/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0451-05

16. Про проведення ґендерно-правової експертизи : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квіт. 
2006 р. № 504 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 1113.

17. Інструкція з проведення ґендерно-правової експертизи : затв. Наказом Міністерства юстиції Укра-
їни від 12.05.2006 р. № 42/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
v42_5323-06

18. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січ. 2011 р. № 2939–VI // Відомості Верхо-
вної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.

19. Програма інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки : затв. 
Постановою Верховної Ради України від 5 лип. 2012 р. № 5096-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. –  
№ 37. – Ст. 492.

20. Положення про веб-ресурси Верховної Ради України : затв. Розпорядженням Голови Верховної Ради 
України від 19 трав. 2015 р № 699 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/699/15-рг

21. Дорогих С. О. Впровадження новітніх технологій доступу громадян до публічної інформації /  
С. О. Дорогих // Інформація і право. – 2013. – № 2. – С. 77–83.


