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УДК347.181:005.8(477) 

ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В УКРАЇНІ 

Линник О. С., Мінкова О. Г. 

 

Одним з найважливіших інструментів забезпечення належного рівня 

правотворчої діяльності є експертиза проектів нормативно-правових актів, яка 

дозволяє здійснити неупереджене професійне дослідження нормативного документа 

і зробити висновок про його необхідність, своєчасність, текстуальну досконалість, 

внутрішню та зовнішню узгодженість, відповідність іншим важливим критеріям 

ефективності законодавства, надати рекомендації щодо усунення виявлених 

недоліків [1,3,8].  

Особливого значення експертне супроводження правотворчості набуває в 

умовах розбудови демократичної, правової, соціальної держави, оскільки остання 

покликана забезпечити якісне нормативне регулювання різноманітних сфер 

суспільного життя, створити належний режим захисту прав і свобод громадян та 

дієвий механізм реалізації функцій державного управління [9,с.28; 10,с.53]. 

Призначення експертизи проектів нормативно-правових актів розкривається 

через її функції, тобто основні напрями впливу експертної діяльності на 

правотворчість, у яких конкретизуються її цілі й завдання. 

Виокремлюють наступні функції експертного забезпечення правотворчості 

[2,с.15; 4,с.32; 7,с.60]: 

‒ діагностична (своєчасне виявлення правотворчих дефектів і помилок);  

‒ профілактична (попередження прийняття актів, положення яких суперечать 

нормам чинного законодавства, сприяють скоєнню правопорушень); 

‒ прогностична (передбачення позитивних і негативних наслідків прийняття 

нормативного документа); 

‒ контрольна (перевірка якості, соціальної обумовленості, законності 

діяльності правотворчих органів); 

‒ процедурно-узгоджувальна (наявність експертного висновку є однією з 
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передумов визнання результатів правотворчості). 

Належна реалізація функцій експертизи потребує забезпечення її 

відповідності низці важливих принципів, у яких гармонійно поєднуються базові ідеї 

правотворчості та загальні начала експертної діяльності. 

Основними засадами експертного забезпечення правотворчості запропоновано 

вважати принципи [5,с.28; 6,с.29; 7,с.60]: 

‒ компетентності (вимога залучення до проведення експертизи фахівців, що 

мають значний досвід наукової і практичної діяльності); 

‒ незалежності (вимога самостійності експерта, відсутності будь-якого 

стороннього впливу на формулювання експертних висновків); 

‒ об’єктивності (вимога неупередженості експерта, прийняття рішення на 

основі всебічного аналізу ситуації, а не на вибіркових аспектах досліджуваного 

об‘єкта); 

‒ системності (вимога дослідження тексту нормативно-правового акта у його 

взаємозв‘язку з іншими актами законодавства); 

‒ оперативності (вимога проведення експертизи у розумні строки з тим, щоб 

її результати не втратили своєї актуальності); 

‒ гласності (вимога відкритості інформації про суб‘єктів експертизи, 

методику її проведення, результати експертних досліджень); 

‒ відповідальності (вимога моральної та юридичної відповідальності експерта 

за обґрунтованість і об‘єктивність висновків). 

Таким чином, функції експертизи нормативно-правових актів являють собою 

основні напрямки експертної діяльності на правотворчість, в яких конкретизуються 

її цілі та завдання як важливого засобу забезпечення якості законодавства. 

Основними функціями експертної діяльності в сфері правотворчості, на наш погляд, 

являються діагностична, профілактична, прогностична, контрольна та процедурно-

узгоджувальна. Всі зазначені функції являються важливими і взаємопов‘язаними, в 

своїй сукупності вони конкретизують і деталізують роль і призначення експертизи в 

правотворчій діяльності [7,с.60-63]. 
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