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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТНОГО 
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Проведення експертизи – вельми складна, відповідальна і трудомістка діяльність, що 

передбачає дотримання певних правил та процедур. Ефективність експертизи досягається 
лише при наявності критеріїв і принципів, які дозволять регламентувати цей вид діяльності, 
забезпечити її нормативно-правову базу, надати їй необхідний юридичний статус. Для цього 
необхідно розглядати експертизу як правовий інститут в аспекті загальної теорії права [13, 31]. 

Стосовно нормативно-правового експертного забезпечення правотворчості в Україні слід 
відзначити, що відповідний напрямок законодавства протягом років незалежності України 
розвивається досить динамічно, про що, зокрема, свідчить історія внесення змін та доповнень 
до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів 
виконавчої влади. Якщо на початку 90-х рр. ХХ ст. експертиза актів законодавства не 
визнавалася обов’язковим елементом їх реєстрації, то у подальшому остання безпосередньо 
пов’язана з проведенням правової експертизи, зміст якої постійно розширюється [11, 12; 13–16]. 
Так постановою колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 року за № 41 схвалено 
«Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових 
актів» [9]. 

Базові положення експертної діяльності містяться у Законі України «Про наукову і науково-
технічну експертизу». Відповідно до статті 3 цього Закону, основними принципами наукової і 
науково-технічної експертизи є: компетентність і об’єктивність осіб, установ та організацій, що 
проводять експертизу; врахування світового рівня науково-технічного прогресу, норм і правил 
технічної та екологічної безпеки, вимог стандартів, міжнародних угод; експертиза громадської 
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думки з питання щодо предмету експертизи, її об’єктивна оцінка; відповідальність за 
достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій експертизи [1]. 

Аналіз законодавства, що безпосередньо стосується проведення різного роду експертиз у 
сфері правотворчості, дозволяє поділити його на п’ять груп [10, 11–12]. 

Акти, що визначають компетенцію та регулюють діяльність органів державної влади. 
Зокрема, у Законах України «Про комітети Верховної Ради України», «Про Регламент Верховної 
Ради України», «Про Кабінет Міністрів України» містяться норми щодо замовників та виконавців 
експертизи залежно від об’єкта і предмета дослідження [2, 3, 4]. 

Акти, що регулюють діяльність науково-дослідних та експертних установ. Передусім, 
мова йде про акти, що створюють нормативне підґрунтя функціонування таких спеціалізованих 
інституцій, як Інститут законодавства Верховної Ради України, Центр європейського та 
порівняльного права та ін. 

Акти, що встановлюють гарантії прав і свобод людини і громадянина. Закони України 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», «Про засади запобігання та 
протидії дискримінації в Україні» вимагають від правотворчих органів обов’язкового проведення 
експертиз правозахисного, гендерного, антидискримінаційного характеру [5, 6, 7]. 

Акти, що регламентують порядок проведення окремих видів експертиз. До даної групи 
слід віднести підзаконні нормативно-правові акти, що конкретизують положення відповідних 
базових законів: Постанову Кабінету Міністрів України «Про проведення ґендерно-правової 
експертизи», Наказ Міністерства юстиції України «Про впорядкування процесу здійснення 
експертизи проектів законів України та інших нормативно-правових актів на предмет їх 
відповідності acquis communautaire», Порядок проведення антикорупційної експертизи тощо. 

Акти, які у непрямий спосіб стосуються питань експертного забезпечення 
правотворчості. Насамперед, це документи, що містять норми стосовно отримання даних, 
необхідних для здійснення експертної діяльності (Закон України «Про доступ до публічної 
інформації», Положення про веб-ресурси Верховної Ради України, Програма інформатизації 
законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012 – 2017 рр. тощо) [8, 10]. 
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РАДИКАЛЬНЫЙ ГУМАНИЗМ Э. ФРОММА И А. ГРИНА 

 
1. Аномия в Украине. Украина на протяжении четверти века находится в поле 

радикальных трансформаций: происходит социальная, экономическая, политическая и 
духовная революция. Из тоталитарного общества болезненно рождается общество 
посттоталитарное. Процесс этот оказался весьма болезненным, возникшее кризисное 
состояния социума социологи называют аномией. Аномия (букв. беззаконие, безнормность) – 
это социальная и духовная патология, распад человеческих связей и дезорганизация 
общественных институтов, массовое девиантное и преступное поведение. Это состояние, при 
котором значительная часть общества сознательно нарушает нормы морали и права. Аномии 
возникла в результате разрушения солидарности традиционного общества при условии 
задержки формирования солидарности общества гражданского. Состояние аномии страны 
Запада пережили в период становления буржуазного общества, трансформации общинного 
человека в свободного индивида. Сегодня его переживают все посткоммунистические 
государства. Какие социокультурные установки могут предотвратить, или хотя бы смягчить 
ценностный хаос нашего общества? Альтернативой ему может служить воплощение в 
массовое сознание идей радикального гуманизма. 

2. В поисках гуманного общества. К концу ХХ века стало ясно, что Э. Фромм – 
выдающаяся фигура всей западной гуманитарной культуры. Концепция человека Э. Фромма 
оказала огромное влияние на мировую философскую и психологическую мысль ХХ века. 
Будучи одним из основоположников гуманистического психоанализа, он стоял у истоков 
революционной трансформации в западной культуре – так называемой «третьей силы» в 
психологии и психиатрии. В 60-е годы ХХ века Э. Фромм, вместе со своими коллегами, 
выдающимися психологами К. Хорни, Э. Эриксоном, А. Маслоу, К. Роджерсом создает новую 
модель человека, сущность которого они видят в свободе, спонтанности, способности быть 
самому причиной своего поведения и внутреннего роста, самоактуализации и любви. 
Совместными усилиями они показали, что человек детерминируется не только 
бессознательными импульсами (как в классическом психоанализе), не только социальными 
условиями (как в марксизме), не только своим прошлым (как в большинстве психологических 


