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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКСПЕРТНОГО СУПРОВОДУ ЗАКОНОДАВЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 
ДИСКРИМІНАЦІЇ

Анотація. У публікації комплексно досліджуються проблеми теорії та 
практики забезпечення принципів рівності та протидії дискримінації та 
конституційно-правове забезпечення експертного супроводу законодавчої 
діяльності у цій сфері. Аналізуються основні акти національного законо-
давства, в яких проголошуються ці принципи, а також відповідні сучасні 
законопроектні ініціативи.

Відзначається, що експертиза закону або законопроекту передбачає 
науковий аналіз і оцінку з точки зору його змісту і форми спеціальними 
науково-консультативними підрозділами, вченими-експертами і їх група-
ми. При цьому, її основними завданнями та цілями є насамперед вдоско-
налення законодавства та усунення прогалин у прийнятих нормативних 
актах.

Найважливішими принципами експертної діяльності у ході забезпе-
чення законодавчого процесу є, зокрема, верховенство права та закон-
ність, дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина; 
інституційна та функціональна незалежність суб’єкта експертної діяль-
ності; об’єктивність та науковість експертизи, обґрунтованість і достовір-
ність зроблених висновків; всебічність і повнота досліджень, що прово-
дяться з використанням сучасних досягнень науки і техніки; відсутність 
конфлікту інтересів у процесі експертної діяльності; відповідальність екс-
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пертів, з одного боку, та необхідність врахування думки експерта у про-
цесі законотворення суб’єктами законодавчої ініціативи, з іншого боку.

Наводиться класифікація та систематизація основних видів досліджу-
ваних експертиз. За суб’єктам, які проводять експертизу виділяються 
парламентські структури (наприклад, комітети Верховної Ради України, 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 
Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України тощо), 
які традиційно здійснюють правову, лінгвістичну експертизу; органи 
виконавчої влади, насамперед, профільні міністерства, відповідальні за 
реалізацію державної політики у певному напрямку, та які здійснюють 
фінансово-економічну, екологічну, антикорупційну, антидискриміна-
ційну, педагогічну експертизи; Рахункова палата, яка може здійснюва-
ти фінансово-економічна та соціально-економічну експертизи; інститути 
громадянського суспільства, насамперед, наукові установи та навчальні 
заклади, які, насамперед, здійснюють наукову, науково-технічну, гро-
мадську експертизи.

За стадіями законодавчої діяльності можна виділяти експертну ді-
яльність на стадії підготовки концепції законопроекту (громадська, нау-
кова), на стадії підготовки тексту законопроекту (громадська, наукова, 
правова), на стадії підготовки до першого читання (правова, лінгвістич-
на, антикорупційна, антидискримінаційна, гендерна, громадська, науко-
ва, екологічна, фінансово-економічна, педагогічна); на стадії підготовки 
до другого читання (правова, лінгвістична, антикорупційна, експерти-
зи, проведені суб’єктами законодавчої ініціативи та органами виконавчої 
влади); на стадії підготовки до третього читання (правова, лінгвістична, 
антикорупційна, антидискримінаційна, гендерна, фінансово-економічна); 
на стадії підписання законопроекту Президентом України (всі необхідні 
види експертизи).

Залежно від обов’язковості проведення експертизи законопроекту 
можна виділяти обов’язкові (правова, лінгвістична, антикорупційна, 
фінансово-економічна), факультативні (наукова, громадська), необхід-
ність, яких точно зазначена в законі (екологічна, педагогічна, гендерна, 
антидискримінаційна).

Розглядаються основні проблеми антидискримінаційного законодав-
ства та законодавчої регламентації принципів рівності та протидії дискри-
мінації. Доводиться, що конституційне-правове регулювання експертно-
го забезпечення законотворчого процесу у сфері протидії дискримінації 
в Україні є недостатнім, фрагментарним, або повністю відсутнім вимагає 
свого удосконалення.

Ключові слова: законодавство, законодавча діяльність, експертна ді-
яльність, дискримінація, права людини, рівність.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL SUPPORT  
OF EXPERT SUPPORT OF LEGISLATIVE ACTIVITY 
IN THE FIELD OF COUNTERING DISCRIMINATION

Abstract: The problems of theory and practice of ensuring the principles 
of equality and anti-discrimination and constitutional and legal support of 
expert support of legislative activity in this area are considered. It is argued 
that the issue of equality and the prohibition of discrimination is a large-
scale and complex branch of theoretical discussions and practical policy. 
These issues can not be separated from other thematic areas, such as civic 
integration, multiculturalism, overcoming and eliminating various phobias, 
developing intercultural dialogue, reconciliation and tolerance.

It analyzes the main acts of the national legislation, which proclaim these 
principles, as well as relevant modern legislative initiatives. The main issues 
of anti-discrimination legislation and legislative regulation of the principles 
of equality and anti-discrimination are considered. The arguments are made 
that anti-discrimination legislation in Ukraine is predominantly declarative, 
contradictory and fragmented. The main factors of subjective and objective 
nature that determine the low level of legislative initiatives in the field of 
countering discrimination are analyzed.

It turns out that expert support of legislative activity and legislative 
process as a whole becomes the most important mechanism for preventing 
gaps in the system of legislation, avoiding legal conflicts, eliminating de-
fects, legislative abnormalities and erroneous norms, combating corruption, 
etc. This is essential in anti-discrimination processes. According to foreign 
experience, expert activity plays a huge role in terms of the effectiveness of 
the legislative process. High activity and participation of civil society in-
stitutions in the implementation of anti-discrimination expertise, especially 
academics, independent experts, media representatives, NGOs, various as-
sociations of human rights activists, etc. are noted.

It is concluded that the constitutional and legal regulation of expert 
support of the legislative process in the field of combating discrimination 
in Ukraine is insufficient. It is proved that the facultative nature of the re-
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sults of scientific legal expertise leads to a decrease in the role and weight 
of legal science in the process of creating legal norms. Indeed, despite some 
contradictions and fragmentation, the domestic doctrine in the field of coun-
tering discrimination far outstrips the development of anti-discrimination 
legislation. It seems that this is one of the reasons for the poor quality and 
inefficiency of some of the laws. The participation of lawyers in the early 
stages of the lawmaking procedure is one of the important guarantees of the 
quality and preconditions for anti-discrimination legislation.

Keywords: legislation, legislative activity, expert activity, discrimina-
tion, human rights, equality.

Постановка проблеми. Про-
блематика конституційно-право-
вого забезпечення та реалізації 
принципу рівності та заборони 
дискримінації є складною, бага-
тогранною, методологічно акту-
альною та практично значущою, 
що пов’язано з прагненням су-
часної конституційної юриспру-
денції вийти на нові горизонти 
сприйняття конституційно-пра-
вової реальності. Адже одним із 
пріоритетних завдань держави 
щодо забезпечення сталого роз-
витку, відкритого громадянського 
суспільства, інтеграції України до 
світової спільноти є вдосконален-
ня роботи з основних напрямів 
реалізації та захисту прав люди-
ни, які визначають зміст та спря-
мованість діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого 
самоврядування.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. Філософські, соці-
альні, політичні та правові аспек-
ти принципу рівності та заборони 
дискримінації в останні роки на-
були широкого визнання як у за-
гальнотеоретичному дискурсі, так 
і в рамках галузевих юридичних 

наук, підтвердженням чому є пра-
ці В. С. Гербут, Д. А. Гудими, 
О. П. Васильченко, Д. О. Вовка, 
Г. С. Журавльової, І. О. Кресі-
ної, О. Л. Львової, М. О. Мед-
ведєвої, Н. М. Оніщенко, 
Н. М. Пархоменко, З. П. Равлін-
ко, О. М. Руднєвої, Я. К. Товпе-
ко, О. О. Уварової та ін.

Мета статті полягає у розкрит-
ті концептуальних проблем кон-
ституційно-правового забезпечен-
ня реалізації принципу рівності та 
протидії дискримінації, а також 
експертного супроводу законодав-
чої діяльності у цій сфері.

Основні результати дослі-
дження. У світовій практиці 
інституціоналізація та консти-
туювання принципу рівності та 
заборони дискримінації протягом 
всієї еволюції соціально-політич-
ної організації є суперечливим та 
неоднозначним процесом, який 
породжує численні стереотипи, 
комплекси, негативні установки 
та конфліктогенні ситуації. Кон-
ституційно-правова регламента-
ція прав відповідних соціальних 
груп, які зазнавали дискримінації 
та щодо яких порушувався прин-
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цип рівності носила фрагментар-
ний та вкрай суперечливий харак-
тер, переважно методом тотального 
ігнорування або через призму їх 
протиставлення правам більшості. 
По суті, десь до XIX ст. відповідні 
соціальні групи репрезентувалися 
у конституційно-правовому вимірі 
з позиції прав більшості, виключ-
но за логікою ворожих, асоціаль-
них, девіантних явищ та процесів, 
яких офіціальні інституції ігнору-
вали та цілеспрямовано відкидали 
на позиції соціальних аутсайдерів 
та підпорядкованих суб’єктів, від-
мовляючи, тим самим, у праві на 
самобутність та громадянську, по-
літичну та соціально-культурну са-
моідентифікацію. Як правило, де-
монізація відповідних соціальних 
груп населення за ознаками статі, 
раси, гендерної ідентичності, сексу-
альної орієнтації, віросповідання, 
віку або іншими ознаками супрово-
джувалася використанням широко-
го спектру дискримінаційних прак-
тик – від психологічного впливу 
до фізичного насилля – інквізиція, 
патріархат, ксенофобія, сексизм, 
гетеросексизм, віктимізація жінок, 
ейджизм, расизм, андроцентризм, 
сегрегація, інші форми дискримі-
нації, що підривають демократичні 
засади і межують з загрозою люд-
ському життю.

Протягом останніх років вже 
частково сформовано законодавчу 
базу з питань рівності та заборони 
дискримінації, утворено централь-
ні органи виконавчої влади та кон-
сультативно-дорадчі органи при 
Президентові України, які забез-
печують формування та реалізацію 
державної політики у сфері рівно-

сті та заборони дискримінації, за-
проваджено механізм підтримки та 
захисту осіб, які зазнають дискри-
мінації тощо. Хоча тут також вини-
кає низка питань, оскільки трудове 
законодавство та право соціального 
забезпечення не позбавлено числен-
них дискримінаційних положень 
або надмірних позитивних зобов’я-
зань держави, які не є співмірними 
із соціально-економічними мож-
ливостями держави. Це викликає 
надмірні очікування у багатьох 
громадян, що стосується соціаль-
ного захисту, зокрема, щодо досту-
пу до матеріальних благ, надання 
пільг чи інших привілеїв. Так, не-
зважаючи на наявність профільних 
законів України «Про забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жі-
нок і чоловіків» [1], «Про засади 
запобігання та протидії дискримі-
нації в Україні» [2], «Про запо-
бігання та протидію домашньому 
насильству» [3] тощо, їх норми за-
лишаються переважно декларатив-
ними через низьку обізнаність осіб, 
які традиційно зазнають дискримі-
нації, із національним законодав-
ством та, особливо, міжнародними 
стандартами у сфері захисту від 
різних форм дискримінації; сприй-
няття міжнародних стандартів прав 
людини як абстрактних конструк-
цій, які не пропонують конкретних 
моделей вирішення реальних жит-
тєвих ситуацій, невміння практику-
ючих юристів (насамперед, суддів, 
прокурорів, поліцейських та ін.) 
не лише застосовувати антидискри-
мінаційні стандарти, а й ідентифі-
кувати ті випадки, коли порушення 
прав та законних інтересів особи 
є результатом дії дискримінацій-
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них положень законодавства або 
положень законодавчих актів, які 
на практиці призводять до дискри-
мінаційних наслідків тощо.

У цілому вітчизняний досвід 
конституційно-правової регламен-
тації прав людини, практика кон-
ституційної правореалізації та кон-
ституційного правокористування 
у цій сфері, а також доктринально-
го супроводу цього процесу, свід-
чать, що, зокрема ЛГБТКІ-спіль-
нота, яка традиційно зазнає 
дискримінації, в Україні займає 
маргінальне положення не тільки 
у політичній та соціально-культур-
ній сфері, але й сучасному акаде-
мічному дискурсі, на що ми вже 
неодноразово звертали увагу. В 
Україні інтерес до даної темати-
ки особливо загострився останні-
ми роками, набуваючи особливого 
звучання в політичній сфері, в ас-
пекті законодавчих ініціатив (на-
приклад, законопроектів № 0945 
«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів» (щодо захисту 
прав дітей на безпечний інфор-
маційний простір)» [4], № 10290 
«Про заборону спрямованої на 
дітей пропаганди гомосексуаліз-
му» [5], № 8442 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту суспільної 
моралі та традиційних сімейних 
цінностей» [6], № 9183 «Про вне-
сення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо захисту 
суспільної моралі та традиційних 
сімейних цінностей» [7]), а також 
взаємовідносин між різними полі-
тичними силами, правозахисними 
громадськими організаціями та ру-
хами тощо.

Більш того, як свідчать соціо-
логічні дослідження, існує високий 
рівень дискримінаційного фону 
в Україні, і випадкам дискриміна-
ції можуть бути піддані не лише 
представники ЛГБТКІ-спільноти, 
а і все інше населення. Україн-
ське суспільство демонструє вкрай 
високий рівень гомофобії щодо 
представників ЛГБТКІ-спільноти 
– у переважної більшості грома-
дян залишається упереджене сте-
реотипне сприйняття сексуальних 
меншин. Негативне ставлення на-
селення зумовлене стереотипним 
мисленням, що гомосексуальність 
– протиприродне явище, браком 
поінформованості, релігійною про-
пагандою [8].

Не менш складним та супере-
чливим у теоретичному та при-
кладному значенні, є питання 
реалізації принципу гендерної рів-
ності, вирішення яких є своєрід-
ним детектором демократичності та 
цивілізованості суспільства. У чис-
лі ключових викликів та можливо-
стей в питаннях гендерної рівності 
в Україні: сприяння впроваджен-
ню гендерного підходу у діяльність 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, поси-
лення ролі територіальних громад 
у цьому напрямку; впровадження 
гендерної перспективи у політи-
ці на центральному та, особливо, 
регіональному і місцевому рівнях; 
забезпечення доступу до держав-
ної та муніципальної політики для 
всіх громадян, що має впливати та 
повсякденне життя жінок і чолові-
ків; подолання гендерних стереоти-
пів у територіальних громадах та 
сприяння гендерній рівності у ло-
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кально-регіональному вимірі функ-
ціонування соціуму; розробка та 
реалізація стратегій гендерної рів-
ності та впровадження гендерного 
підходу у різноманітних аспектах 
життя територіальних громад сіл, 
селищ, міст тощо. Адже, незва-
жаючи на те, що жінки в Україні 
де-юре мають рівні права з чолові-
ками, де-факто вони продовжують 
зазнавати дискримінації, зокрема 
і в політичній сфері, оскільки не-
достатньо представлені на рівні 
прийняття політичних рішень [9]. 
Щоправда, на відміну від націо-
нального рівня, ситуація з пред-
ставленістю жіночого досвіду на 
місцевому рівні є дещо кращою 
та такою, що має позитивну тен-
денцію, але у цілому проблемати-
ка гендерної рівності в Україні як 
в цілому, так і з точки зору зако-
нодавчого забезпечення гендерної 
політики залишається вкрай супе-
речливою.

Однією з причин такого стану 
речей є недостатня продуктивність, 
фрагментарність або повна відсут-
ність експертного супроводу зако-
нодавчої діяльності у сфері проти-
дії дискримінації.

Дефектність законодавчого про-
цесу та відсутність належної уваги 
як у конституційній теорії, так і на 
практиці, до проблем експертно-
го забезпечення законопроектної 
діяльності призводять до виник-
нення колосальної кількості зако-
нодавчих аномалій, концептуаль-
них суперечностей, сутнісних та 
формальних помилок, змістовних 
прогалин тощо. Це призводить до 
того, що закони можуть суперечити 
Конституції України, а також по-

ложенням міжнародних договорів, 
згоду на обов’язковість яких нада-
ла Верховна Рада України, входи-
ти в конфлікт один з одним тощо. 
Парадоксальною є практика ігно-
рування результатів експертної ді-
яльності у законодавчому процесі, 
прикладом чому, зокрема, є відсут-
ність зворотної реакції на експерт-
ні висновки вчених-правознавців 
на законопроекти, їх прийняття 
за наявності негативних виснов-
ків Головного науково-експертно-
го управління Апарату Верховної 
Ради України або/та Головного 
юридичного управління Апарату 
Верховної Ради України тощо.

Експертний супровід законодав-
чого процесу є одним з найбільш 
ефективних засобів попередження 
і протидії виникненню зазначених 
вище дефектів. В першу чергу, екс-
пертна діяльність в законодавчому 
процесі спрямована на реалізацію 
положень Конституції України, 
згідно з якими в утвердження і за-
безпечення прав і свобод людини 
є головним обов’язком держави 
(ч. 2 ст. 3 Конституції України), 
а органи державної влади та орга-
ни місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України 
(ч. 2 ст. 19 Конституції України). 
При цьому в Україні визнається 
і діє принцип верховенства права. 
Конституція України має найви-
щу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти прийма-
ються на основі Конституції Украї-
ни і повинні відповідати їй (ч. 1 та 
2 ст. 8 Конституції України).
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У силу цього, експертний су-
провід законопроектної діяльності 
та законодавчого процесу в цілому 
стає найважливішим механізмом 
попередження виникнення прога-
лин у системі законодавства, уник-
нення правових колізій, усунення 
дефектів, законодавчих аномалій 
та помилкових норм, протидії ко-
рупції тощо. Як свідчить зарубіж-
ний досвід, даний вид діяльності, 
попри традиційну відсутність сис-
тематизованих актів, які б законо-
давчо регламентували її принципи, 
види, стадії, суб’єктно-об’єктний 
склад тощо, відіграє колосальну 
роль з точки зору ефективності за-
конодавчого процесу. Насамперед, 
відзначається висока активність 
та участь інститутів громадян-
ського суспільства в її здійсненні, 
особливо незалежних експертів, 
представників ЗМІ, громадських 
організацій, різних асоціацій пра-
возахисників, органів місцевого 
самоврядування, аграріїв, банкірів 
тощо.

Як відомо, експертиза – це ви-
явлення, перевірка, аналітичне 
дослідження, кількісна чи якісна 
оцінка висококваліфікованим фа-
хівцем, установою, організацією 
певного питання, явища, процесу, 
предмета тощо, які вимагають спе-
ціальних знань у відповідній сфері 
суспільної діяльності [10]. У силу 
чого, експертиза закону або зако-
нопроекту передбачає науковий 
аналіз і оцінку з точки зору його 
змісту і форми спеціальними нау-
ково-консультативними підрозді-
лами, вченими-експертами і їх гру-
пами. Її основними завданнями та 
цілями є вдосконалення законодав-

ства та усунення прогалин у при-
йнятих нормативних актах. В за-
конодавчому процесі значна увага 
приділяється інституту експертизи 
законопроектів та законів як ана-
літико-дослідницької діяльності, 
спрямованої на виявлення та усу-
нення прогалин у законах і законо-
проектах [11, с. 1]. 

У контексті порушеної пробле-
ми суттєве значення має як адек-
ватне розуміння сутності та змісту 
експертного забезпечення законо-
давчого процесу в цілому та, осо-
бливо, у сфері протидії дискри-
мінації, його завдань та функцій, 
так і доктринальне визначення та 
практична реалізація принципів 
експертного забезпечення законо-
давчого процесу, видів експертиз, 
які застосовуються у процесі зако-
нотворення, суб’єктно-об’єктного 
складу експертної діяльності тощо.

Так, найважливішими принци-
пами експертної діяльності у ході 
забезпечення законодавчого про-
цесу є, зокрема, верховенство 
права та законність, дотримання 
конституційних прав та свобод 
людини і громадянина; інститу-
ційна та функціональна незалеж-
ність суб’єкта експертної діяль-
ності; об’єктивність та науковість 
експертизи, обґрунтованість і до-
стовірність зроблених висновків; 
всебічність і повнота досліджень, 
що проводяться з використанням 
сучасних досягнень науки і техні-
ки; відсутність конфлікту інтересів 
у процесі експертної діяльності; 
відповідальність експертів, з одно-
го боку, та необхідність врахування 
думки експерта у процесі законо-
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творення суб’єктами законодавчої 
ініціативи, з іншого боку, тощо.

Щодо основних видів експерт-
ної діяльності, то в залежності від 
підстав, місця, ролі, завдань екс-
пертизи у законодавчому процесі, 
її можна поділяти на різні гру-
пи, кожна з яких має свої суб’єк-
тно-об’єктні та функціонально-те-
леологічні особливості.

Так, за суб’єктам, які проводять 
експертизу виділяються парламент-
ські структури (наприклад, коміте-
ти Верховної Ради України, Голов-
не науково-експертне управління 
Апарату Верховної Ради Украї-
ни, Головне юридичне управління 
Апарату Верховної Ради України 
тощо), які традиційно здійснюють 
правову, лінгвістичну експертизу; 
органи виконавчої влади, насампе-
ред, профільні міністерства, відпо-
відальні за реалізацію державної 
політики у певному напрямку, та 
які здійснюють фінансово-еконо-
мічну, екологічну, антикорупційну, 
антидискримінаційну, педагогічну 
експертизи; Рахункова палата, яка 
може здійснювати фінансово-еко-
номічна та соціально-економічну 
експертизи; інститути громадян-
ського суспільства, насамперед, на-
укові установи та навчальні закла-
ди, які, насамперед, здійснюють 
наукову, науково-технічну, громад-
ську експертизи.

За стадіями законодавчої діяль-
ності можна виділяти експертну 
діяльність на стадії підготовки кон-
цепції законопроекту (громадська, 
наукова), на стадії підготовки тек-
сту законопроекту (громадська, на-
укова, правова), на стадії підготов-
ки до першого читання (правова, 

лінгвістична, антикорупційна, ан-
тидискримінаційна, гендерна, гро-
мадська, наукова, екологічна, фі-
нансово-економічна, педагогічна); 
на стадії підготовки до другого чи-
тання (правова, лінгвістична, анти-
корупційна, експертизи, проведені 
суб’єктами законодавчої ініціативи 
та органами виконавчої влади); на 
стадії підготовки до третього чи-
тання (правова, лінгвістична, анти-
корупційна, антидискримінаційна, 
гендерна, фінансово-економічна); 
на стадії підписання законопроекту 
Президентом України (всі необхід-
ні види експертизи).

Залежно від обов’язковості 
проведення експертизи законопро-
екту можна виділяти обов’язкові 
(правова, лінгвістична, антикоруп-
ційна, фінансово-економічна), фа-
культативні (наукова, громадська), 
необхідність, яких точно зазначена 
в законі (екологічна, педагогічна, 
гендерна, антидискримінаційна).

Ці та інші види експертиз мають 
колосальне значення та відіграють 
позитивну роль у законодавчому 
процесі, при чому як за умови са-
мостійного проведення, так і, осо-
бливо, системної взаємодії. Так, 
наприклад, на всіх стадіях зако-
нодавчого процесу, у тому числі 
в контексті протидії дискримінації, 
важливе значення має лінгвістич-
на експертиза. Адже будь-який акт 
законодавства має свою особливу 
стилістику, архітектоніку, об’єк-
тну спрямованість тощо, та має 
відповідати не тільки правилами 
і принципам юридичної техніки, 
а й державної мови. Неправильне 
використання як юридичних по-
нять і юридичної мови, так і мов-
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них правил і конструкцій в цілому, 
деколи приводить до виникнення 
окремих юридичних казусів та ко-
лізій, може породити дискриміна-
ційні фактори та створити умови 
для зловживання правом.

Не менш важливе значення 
в сучасних умовах має й гендер-
но-правова експертиза. Її значення 
у законодавчому процесі обумовле-
но необхідністю досягнення пари-
тетного становища жінок і чолові-
ків у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства шляхом правового за-
безпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків, ліквідації 
дискримінації за ознакою статі та 
застосування спеціальних тимчасо-
вих заходів, спрямованих на усу-
нення дисбалансу між можливостя-
ми жінок і чоловіків реалізовувати 
рівні права, надані їм Конституці-
єю. У контексті порушеної у цій 
публікації проблематики проведен-
ня фахової гендерно-правової екс-
пертизи, у першу чергу, могло б 
стати превентивним чинником, що 
попереджує розробку та прийняття 
гендерно-асиметричних законодав-
чих актів.

Так, згідно Закону України 
«Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» [1] 
гендерно-правова експертиза – ана-
ліз чинного законодавства, про-
ектів нормативно-правових актів, 
результатом якого є надання вис-
новку щодо їх відповідності прин-
ципу забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків (ст. 
1 Закону). У ст. 4 цього Закону 
зазначається, що чинне законодав-
ство підлягає гендерно-правовій 
експертизі. У разі встановлення 

невідповідності нормативно-право-
вого акта принципу забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків висновок гендерно-пра-
вової експертизи надсилається до 
органу, який прийняв такий нор-
мативно-правовий акт. Розроблен-
ня проектів нормативно-правових 
актів здійснюється з обов’язковим 
урахуванням принципу забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жі-
нок і чоловіків. Тому проекти нор-
мативно-правових актів підлягають 
гендерно-правовій експертизі. Ви-
сновок гендерно-правової експер-
тизи є обов’язковою складовою 
пакета документів, що подаються 
разом з проектом нормативно-пра-
вового акта до розгляду.

Актуальними є питання про-
ведення антидискримінаційної 
експертизи та громадської анти-
дискримінаційної експертизи про-
ектів нормативно-правових актів. 
Громадська антидискримінаційна 
експертиза проводиться громад-
ськими організаціями, фізичними 
та юридичними особами в рамках 
публічного громадського обгово-
рення проектів нормативно-право-
вих актів відповідно до Порядку 
проведення консультацій з громад-
ськістю з питань формування та 
реалізації державної політики, за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 листопада 
2010 р. № 996. Встановлюється, 
що антидискримінаційна експерти-
за проводиться з метою виявлен-
ня у проектах актів положень, які 
містять ознаки дискримінації, та 
надання пропозицій щодо їх усу-
нення [12].
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Безумовно важливе значен-
ня мають і інші види експертиз, 
насамперед, наукова експертиза 
законопроектів. Проведення нау-
кової правової експертизи законо-
проектів є однією з основних форм 
участі науковців в законотворчому 
процесі. В багатьох випадках про-
ведення попередньої експертизи 
законопроекту, як правило, дору-
чається саме юристам-науковцям, 
які в ході проведення правової 
експертизи застосовують не тіль-
ки положення законодавства, а й 
спираються на загальновизнані 
наукові теорії, доктрини, концеп-
ції тощо, використовують принци-
пи юридичною техніки та правила 
вирішення правових колізій тощо. 
Положення, що стосуються прове-
дення та врахування результатів 
науково-правової експертизи зако-
нопроектів містить чинне законо-
давство про Регламент Верховної 
Ради України [13]. Законодавство 
прямо передбачає проведення різ-
них експертиз при підготовці зако-
нопроектів, в тому числі проведен-
ня наукових правових експертиз 
на предмет відсутності у них дис-
кримінаційних положень або поло-
жень, які можуть сприяти виник-
ненню дискримінаційних ситуацій. 
Це є передумовою прийняття на-
уково обґрунтованих законів, які 
би враховували основні положення 
правової доктрини.

Втім, як зазначають вчені-тео-
ретики та свідчить практика, ста-
тус висновків наукових правових 
експертиз законопроектів є недо-
сконалим. В Україні такі висно-
вки мають допоміжний, рекомен-
даційний характер, хоча фактично 

суб’єкти законотворчості зверта-
ються за експертними висновками 
до науковців. Втім питання щодо 
того, у якій мірі вони беруть їх до 
уваги та застосовують їх на прак-
тиці залишається проблемним. Фа-
культативний характер результатів 
наукових правових експертиз спри-
чиняє зниження ролі та ваги пра-
вової науки у процесі створення 
правових норм. Адже, попри пев-
ну суперечливість та фрагментар-
ність, вітчизняна доктрина у сфері 
протидії дискримінації набагато 
випереджає розвиток профільного 
антидискримінаційного законодав-
ства. Видається, що це є однією 
з причин низької якості та неефек-
тивності частини законів. Адже 
участь спеціалістів-правознавців на 
ранніх стадіях законотворчої про-
цедури є однією з вагомих гарантій 
якості та передумов антидискримі-
наційності законодавства.

Висновки. Слід констатувати, 
що конституційне-правове регулю-
вання експертного забезпечення 
законотворчого процесу у сфері 
протидії дискримінації є недостат-
нім. У законодавстві лише част-
ково врегульовано окремі форми 
експертного забезпечення законо-
давчого процесу з точки зору його 
принципів, цілей, завдань, об’єк-
тів, суб’єктів, стадій, гарантій, 
відповідальності тощо. При цьому, 
практика показує реальний вплив 
експертного середовища на зако-
нотворення та фактичне залучення 
експертів у процесі підготовки за-
конопроектів.

Не викликає сумніву, що якість 
та ефективність законодавчих актів 
значно підвищуватиметься внаслі-
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док активізації ролі правової док-
трини, а також громадської думки 
у формуванні правотворчої політи-
ки та у законотворчості. Ці та інші 
чинники вимагають посилення ува-
ги до актуальних проблем консти-
туційно-правового забезпечення 
експертного супроводу законодав-
чої діяльності у сфері протидії дис-
кримінації в Україні.
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