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Стаття присвячена актуальним питанням якості законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері. Якість та наслідки розробки,
прийняття та вступу в дію законодавчих і нормативно-правових актів є засобом забезпечення ефективного державного управління та зниження рівня корупції в Україні, а також стимулюючим впливом на розвиток підприємництва в країні, від якого залежить конкурентоспроможність
регіональної та національної економіки України. Метою статті є ідентифікація проблем проведення експертизи проектів законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері, що дозволить дослідити недоліки української моделі проведення експертизи та розробити рекомендації щодо їх подолання та підвищення якості цієї процедури, а також у цілому якості законодавства в економічний сфері. Систематизовано
проблеми процедури проведення експертизи законодавчих і нормативно-правових актів. Запропоновано схему взаємозв’язку проблем, що призводять до недієвості цих актів, та розроблено напрями вирішення згаданих проблем: удосконалення процедури експертизи в процесі розробки
та прийняття законодавчих і нормативно-правових актів; розробка критеріїв відбору законопроектів для проходження експертизи; розробка
критеріїв для відбору експертів, що проводять експертизу законодавчих і нормативно-правових актів; обґрунтування критеріїв відбору законопроектів для проходження техніко-економічної експертизи законопроектів; розробка методики проведення техніко-економічної експертизи законопроектів; розробка методики проведення моніторингу дієвості законодавчих актів в економічній сфері. Реалізацію запропонованих напрямів
систематизовано за критеріями часу та відповідальними органами влади у вигляді дорожньої карти.
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Иванов Ю. Б., Иванова О. Ю. Экспертиза законодательных
и нормативно-правовых актов в экономической сфере: проблемы
и направления решения
Статья посвящена актуальным вопросам качества законодательных и нормативно-правовых актов в экономической сфере. Качество
и последствия разработки, принятия и вступления в силу законодательных и нормативно-правовых актов является средством обеспечения эффективного государственного управления и снижения уровня
коррупции в Украине, а также оказывает стимулирующее влияние на
развитие предпринимательства в стране, от которого зависит конкурентоспособность региональной и национальной экономики Украины. Целью статьи является идентификация проблем проведения
экспертизы проектов законодательных и нормативно-правовых актов в экономической сфере, что позволит исследовать недостатки
украинской модели проведения экспертизы и разработать рекомендации по их преодолению и повышению качества этой процедуры, а
также в целом качества законодательства в экономический сфере.
Систематизированы проблемы процедуры проведения экспертизы
законодательных и нормативно-правовых актов. Предложена схема
взаимосвязи проблем, приводящих к недейственности этих актов,
а также разработаны направления решения выявленных проблем:
совершенствование процедуры экспертизы в процессе разработки
и принятия законодательных и нормативно-правовых актов; разработка критериев отбора законопроектов для прохождения экспертизы; разработка критериев для отбора экспертов, проводящих
экспертизу законодательных и нормативно-правовых актов; обоснование критериев отбора законопроектов для прохождения техникоэкономической экспертизы законопроектов; разработка методики
проведения технико-экономической экспертизы законопроектов; разработка методики проведения мониторинга действенности законо-
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Ivanov Yu. B., Ivanova O. Yu. Expert Examination of Legislative
and Regulatory Acts in the Economic Sphere: Problems and Directions
of the Solution
The article is concerned with topical issues of the quality of legislative and
regulatory acts in the economic sphere. The quality and consequences of
drafting, adopting and enacting legislative and regulatory acts is a means of
ensuring efficient governance and reducing corruption in Ukraine, as well as
providing a stimulating influence on the development of entrepreneurship in
the country, on which the competitiveness of Ukraine’s regional and national
economy depends. The article is aimed at identifying the problems of carrying out an expert examination of drafts of legislative and regulatory acts
in the economic sphere, which would allow to explore the shortcomings of
the Ukrainian model of carrying out expert examinations and develop recommendations on overcoming such shortcomings, improving quality of this
procedure, as well as the overall quality of legislation in the economic sphere.
Problems of the procedure for carrying out expert examinations of legislative and regulatory acts are systematized. A scheme of interconnectedness
of the problems leading to the ineffectiveness of these acts is proposed, as
well as the directions for solving the identified problems are elaborated: improving the expert examination procedure in the process of developing and
adopting legislative and regulatory acts; developing criteria for the selection
of bills for conducting an expert examination; developing criteria for selecting experts who review legislative and regulatory acts; substantiating criteria for the selection of bills for a technical and economic expert examination
of bills; developing a methodology for conducting a technical and economic
expert examination of bills; developing a methodology for monitoring the effectiveness of legislative acts in the economic sphere. Implementation of the
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Законодавче забезпечення будь-якої сфери суспільного життя: економічної, соціальної, політичної
та духовної спрямоване на:
 по-перше, систематизацію процесів їх управління;
 по-друге, узгодження інтереси, визначити
права та відповідальність всіх суб’єктів економічних, політичних, соціальних та духовних
відносин.
Г. Рибікова відмічає: «Україна – це правова, демократична держава з євроінтеграційним ухилом. Євроінтеграційні прагнення України стали невід’ємними
реаліями політичного сьогодення, відповідно питання вдосконалення правової бази набувають нового
наукового та практичного значення» [12]. У зв’язку з
євроінтеграційною спрямованістю розвитку України
актуалізуються питання проведення реформ за всіма сферами життєдіяльності, серед яких реформам в
економічній сфері відводиться значна роль, що полягає в забезпеченні гідного життя населення та підвищенні рівня конкурентоспроможності нашої країни
на світовій арені.

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Е

фективність проведення реформ у країні залежить від якості законодавчої бази. Експертиза
нормативно-правових актів є одним із найважливіших технологічних етапів правотворчості,
що спрямовується на оцінку їх регуляторного впливу
та дієвості, виявлення положень, які сприяють створенню умов для прояву корупції. Якість та наслідки
розробки, прийняття та вступу в дію законодавчих
і нормативно-правових актів є стимулюючим впливом на розвиток підприємництва в країні, від якого
залежить конкурентоспроможність регіональної та
національної економіки України.
Експертиза нормативно-правових актів є засобом забезпечення ефективного державного управління та зниження рівня корупції в Україні.
Окремо питання організації правової, гендерної, наукової та інших видів експертизи проектів законодавчих і нормативно-правових актів в Україні
та країнах Європейського Союзу частково знайшли
відображення в працях вітчизняних та іноземних
науковців: І. Брауде, Р. Бержерона, М. Васильєва,
А. Гузнова, О. Дашковської, В. Долежана, Т. Дідича,
Є. Журкіної, І. Закірова, О. Короткової, І. Лозинської,
Л. Лукас, В. Погорілка, С. Полєніної, В. Рагозіна,
О. Разуваєва, Г. Рибікова, Л. Сайц, А. Селіванова,
О. Селезньової, Н. Титова, Ю. Шемшученка, Т. Фулей
[1; 4; 6–8; 10; 12; 13; 15] та ін., але комплексний підхід
у вивченні даного питання на сьогодні відступній та
потребує дослідження та наукового обґрунтування.
Метою статті є ідентифікація проблем проведення експертизи проектів законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері, що дозволить
дослідити недоліки української моделі проведення
експертизи та розробити рекомендації щодо їх подолання та підвищення якості цієї процедури, а також
у цілому якості законодавства в економічний сфері.

proposed directions of organizing the procedure for an expert examination
of legislative and regulatory acts in the economic sphere is systematized according to the criteria of time and criteria of responsible authorities in the
form of a road map.
Keywords: expert examination, legislative acts, regulations, economic
sphere, problems, directions.
Fig.: 2. Tabl.: 1. Bibl.: 16.

О

днак багатоаспектність та спрямованість
реформ на різні напрями (децентралізація,
регіональний розвиток, підприємницька діяльність, судова система, бюджетна політика тощо)
призвели до появи великої кількості законодавчих і
нормативно-правових актів, що регулюють ті чи інші
сфери життєдіяльності. Втім, кількісний прорив у законодавчому забезпеченні реформування далеко не
завжди відповідає належній якості та підготовці нормативно-правових актів, також спостерігається неузгодженість з іншими законодавчими актами тощо.
Дану проблему частково вирішує експертиза законодавчих і нормативно-правових актів, однак практика показує її нерезультативність та іноді
формальність, що не дає необхідних результатів забезпечення прийняття якісних законодавчих актів в

ЕКОНОМіКА

дательных актов в экономической сфере. Реализация предложенных
направлений организации процедуры проведения экспертизы законодательных и нормативно-правовых актов в экономической сфере систематизирована по критериям времени и ответственным органам
власти в виде дорожной карты.
Ключевые слова: экспертиза, законодательные акты, нормативноправовые акты, экономическая сфера, проблемы, направления.
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міле та нестабільне законодавство» [3]. Так, за результатами досліджень Інституту економічних досліджень
на політичних консультаціях USAID [5], опитування
суб’єктів малого та середнього підприємництва відносно перешкод розвитку підприємництва показало
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Кількість законопроектів, од.

економічний сфері та не стимулює розвиток підприємництва в країні, а навпаки – створює бар’єри.
Проблемами процедури проведення експертизи
законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері є такі (рис. 1).

Сфера
Ініційовано законопроектів

Законопроекти, які набрали чинності

Рис. 1. Результати розгляду законопроектів у Парламенті за 2014-2017 рр. роботи Верховної Ради України [16]
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А

наліз результатів розгляду законопроектів
свідчить про економічну спрямованість майже половини ініційованих законопроектів, що
актуалізує необхідність розробки заходів з підвищення якості розробки та процедури проведення експертизи законодавчих актів в економічній сфері.
Кількість проектів законодавчих і нормативноправових актів переважає над їх якістю. Лише протягом 2014–2018 рр. було ініційовано 7031 законопроектів.
Не можна оминути і низький рівень продуктивності законодавчої роботи. Протягом 2014–2018 рр.
серед 7031 ініційованих законопроектів лише 12%
стали Законами. 41% законопроектів український
парламент розглянув, але вирішив не підтримувати.
Значний відсоток законопроектів, 47% від усіх зареєстрованих, Верховна Рада України ще не розглянула.
Найгіршою ситуацією характеризується законотворчість у економічній політиці, де з 2014 р. по
2017 р. із 1904 ініційованих законопроектів прийнято лише 172. Мала частка законопроектів, що стали
Законами за 2014–2017 рр. в економічній політиці
(лише 24,6%), свідчить про їх низьку якість та корупційні чинники при проходженні [16].
Аналіз кількості зареєстрованих у ВРУ різних
скликань законодавчих ініціатив свідчить про значне
зростання їх кількості та переважання законопроектів, ініційованих депутатами України. Найменша
кількість законодавчих ініціатив спостерігалася за
Президентом України, однак серед цих законопроектів найбільший відсоток прийнятих (81%) (рис. 2).
Вищеназвані проблеми стають реальними бар’є
рами в розвитку підприємництва в Україні. «Практично всі опитування підприємців свідчать, що найпершою перешкодою для бізнесу вони вважають незрозу-
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таке: 21% опитуваних середніх підприємств і 11,6%
малих перешкодами вважають часті зміни законодавства; високе податкове навантаження – 36,2% і 40%;
високий рівень корупції – 29,5% і 38,4% відповідно.
Загальні проблеми, що призводять до недієвості законодавчих та НПА:
 недієвість та неякісність законодавчих та
нормативно-правових актів, що перешкоджає
ефективній реалізації економічних реформ;
 порушення взаємодії між державним апаратом, бізнесом і суспільством;
 стримування надходження внутрішніх та зовнішніх інвестицій, сприяння криміналізації
та тінізації економіки;
 неузгодженість законодавчих і нормативноправових актів;
 зниження ефективності регулюючого впливу
тощо.
Такі тенденції в організації процедури проведення експертизи призводять до негативних наслідків [2; 3; 5; 9; 11; 16]:
 формальний характер проведення експертиз;
 ризики неврахування всіх недоліків та негативних наслідків законопроекту;
 необов’язковість проведення важливих видів
експертиз;
 збільшення корупційних ризиків;
 внесені правки в законопроекти можуть містити нові норми, що нівелюють результати
попередніх експертиз;
 зниження якості проведення експертизи;
 відсутність послідовності проходження експертизи;
 відсутність критеріїв обов’язковості проходження експертизи;
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Рис. 2. Сема взаємозв’язку проблем, що призводять до недієвості законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері
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 відсутність єдиного методичного підходу до
проведення експертизи за різними видами;
 ризики відсутності економічної доцільності
прийняття законопроекту;
 ризики неврахування інтересів суб’єктів підприємницької діяльності;
 неможливість відстежити результативність
Закону для всіх зацікавлених сторін.
Напрямами вирішення проблем проведення
експертизи законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері слід визначити такі:
 удосконалення процедури експертизи в процесі розробки та прийняття законодавчих
і нормативно-правових актів;
 впровадження єдиного cтандарту проведення
експертизи законодавчих і нормативно-правових актів;
 розробка критеріїв відбору законопроектів
для проведення конкретних видів експертиз
та їх послідовності;
 розробка критеріїв для відбору експертів, які
проводять експертизу законодавчих і нормативно-правових актів;
 уточнення процедури послідовності проведення експертиз законодавчих і нормативноправових актів;
 обґрунтування критеріїв відбору законопроектів для проходження техніко-економічної
експертизи законопроектів;
 розробка методики проведення техніко-економічної експертизи законопроектів;
 розробка методики проведення моніторингу дієвості законодавчих актів в економічній
сфері.
Реалізація запропонованих напрямів організації процедури проведення експертизи законодавчих
і нормативно-правових актів в економічній сфері доцільно систематизувати за критеріями часу та відповідальними органами влади (табл. 1).

Т

аким чином, обґрунтування організаційно-методичного забезпечення вдосконалення процесу організації проведення експертизи законодавчих і нормативно-правових актів та їх проектів
в економічній сфері дозволить:
 по-перше, виявити недоліки в існуючому механізмі прийняття законодавчих і нормативно-правових актів в Україні;
 по-друге, виявити недоліки в наявній методиці проведення експертизи законодавчих і нормативно-правових актів;
 по-третє, розробити науково обґрунтовану
послідовність дій з удосконалення процесу
організації проведення експертизи законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері;
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 по-четверте, удосконалити процедуру прийняття законів;
 по-п’яте, підвищити якість законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері;
 по-шосте, отримати соціальний та економічний ефекти для активізації підприємницької
діяльності в країні та її регіонах.
Економічним ефектом при цьому буде виступати підвищення дієвості законодавчого забезпечення
підприємницької діяльності та функціонування реального сектора економіки, розробка та формування ефективної політики дерегулювання економічних
відносин, спрямованої на стимулювання соціальноекономічного розвитку країни та створення сприятливих умов ведення бізнесу, зниження рівня корупції.

С

оціальна значущість удосконалення організації процедури проведення експертизи законодавчих актів та НПА в економічній сфері полягає в розробці заходів, спрямованих на підвищення
економічної та підприємницької активності населення країни та регіонів і скорочення соціальної напруженості в суспільстві.			
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