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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

3. Існування взаємозв'язків між основними принципами консти
туційно-правового регулювання ринкової економіки дозволяє ствер
джувати, що Конституція, закріплюючи економічні основи консти
туційного ладу й основні економічні права та свободи, робить 
регулятивний вплив не тільки на окремі економічні відносини, але і 
на всю економічну систему в цілому, створюючи умови для її вільно
го розвитку або встановлюючи можливості для активного коректу
вання економічних процесів з боку державної влади. 

4. Межі конституційного регулювання економіки визначаються 
тими завданнями, які ставляться перед державою і суспільством з 
метою забезпечення прогресу і процвітання країни на основі 
об'єктивно сформованих принципів взаємин між державною вла
дою та громадянським суспільством. Саме останнє гарантує демо
кратичний порядок економічного життя суспільства, створює мож
ливість для самореалізації особистості і людських колективів і 
встановлює оптимальну міру втручання в економічний, соціальний 
і духовний процес. Виходячи з того, що держава потребує в постій
ній кореляції власного впливу на економіку, обсяг конституційно-
правового регулювання в цій сфері обмежений вимогами мобіль
ності державної економічної політики, що вимагає закріплення 
лише тих її рамок, що зводяться суспільством у ранг визнаних цін
ностей. 
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О. О. МАЙДАННИК, 
доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії, історії держави і права 
та конституційно-правових дисциплін юридичного факультету 

Академії праці і соціальних відносин 
Федерації професійних спілок України 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Формування Й розвиток в Україні громадянського суспільства та 
відповідної йому демократичної, соціальної, правової держави мож
ливе лише за умови забезпечення ефективного контролю за додер
жанням в країні принципу верховенства права, контролю за відпо
відністю Конституції, Законам України практики їх реалізації 
державою і суспільством. Такий контроль, насамперед, має здійсню
ватися з боку народу, як першоджерела влади, яку він реалізує, 
зокрема, через сформований ним єдиний загальнодержавний орган 
законодавчої влади — Верховну Раду України. Прогресивний розви
ток Української держави, розбудова її державного механізму обумов
лює необхідність вдосконалення різних публічновладних інститутів. 
Ефективність діяльності державного механізму України, підвищення 
ролі і значення держави у реалізації основних її функцій, у вирішаль
ній мірі залежить від подальшого розвитку і вдосконалення парла
ментаризму в Україні. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ О. О. МАЙДАННИК. Перспективи розвитку контрольної функції українського... 

Визначення в Конституції України 1996 року статусу Верховної 
Ради України як єдиного органу законодавчої влади в Україні — пар
ламенту, відіграло надзвичайно важливу роль як необхідна конститу
ційна гарантія утвердження і розвитку українського парламентариз
му. Одним із визначальних напрямів розвитку парламентаризму в 
Україні є розв'язання комплексу проблем, що пов'язані із законо
давчим оформленням та забезпеченням реалізації функції парла
ментського контролю. Необхідність невідкладного вирішення зазна
чених проблем обумовлена тим, що саме від ступеню дійовості 
контрольної діяльності парламенту безпосередньо залежить ефек
тивність реалізації законів, забезпечення законності в країні. При 
цьому перш за все слід акцентувати увагу на тому, що порівняно із 
законодавчою, установчою, бюджетно-фінансовою та іншими функ
ціями Верховної Ради України, його контрольна функція не достат
ньо чітко оформлена як на конституційному, так і на законодавчому 
рівнях. 

Основними недоліками правового регулювання контрольної 
функції парламенту України є, зокрема: 

— нечіткість конституційного визначення обсягу контрольних 
повноважень парламенту; 

— не визначення напрямів на організаційно-правових форм здій
снення парламентського контролю; 

— нечітке і суперечливе законодавче регулювання у сфері парла
ментського контролю та ін. 

Так, на конституційному рівні не передбачено право Верховної 
Ради висловлювати недовіру окремим членам Кабінету Міністрів, 
не визнано повноважень на здійснення контролю за комітетами 
парламенту, за його тимчасовими спеціальними і слідчими комі
сіями тощо. Водночас необхідно зазначити, що й ефективність 
практичної реалізації Верховною Радою встановлених у законо
давстві контрольних повноважень не можна визнати достатньо 
високою. 

У зв'язку із вище зазначеним, метою пропонованої статті є розгляд 
питань щодо перспектив подальшого розвитку контрольної функції 
парламенту України, висловлення міркувань та деяких пропозицій 
щодо механізмів вирішення існуючих проблем у правовому забезпе
ченні та реалізації парламентом України контрольної функції. 
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Досягнення у теорії і практиці парламентаризму знаходять прояв 
у функціях парламенту, які здійснюються ним відповідно до визна
чених законом основних напрямів його діяльності. Розвиток демо
кратичних процесів у суспільстві і державі знаходить свій прояв, 
зокрема, у підвищенні ролі парламентів в державному механізмі, у 
розвитку їх функцій. У період значних суспільних трансформацій , 
як підкреслював В. Ф. Погорілко, розвиток суспільних систем і 
структур, як правило, не встигає адекватно за розвитком функцій 
відповідних суспільних інститутів. Суспільні інститути за таких умов 
знаходять свій вияв переважно в їх ролі, діяльності, функціях. 
Іншими словами, як зазначав В. Ф. Погорілко, стабільні періоди у 
розвитку суспільства є переважно періодами розвитку відповідних 
теорій, а трансформаційні й перехідні — є насамперед періодами 
розвитку функцій як у теорії, так і в практиці [ 1, с. 17—20]. Сучасний 
період функціонування українського суспільства і держави характе
ризується саме як трансформаційний, перехідний. Спостерігаються 
процеси постійного розвитку та трансформації різних суспільних 
систем, відбувається інтенсивний розвиток функцій суспільних і 
державних інститутів. 

Парламенту притаманна надзвичайна багатоманітність зовнішніх 
проявів його сутності. Це зумовлено різноманітністю питань, що 
вирішує парламент у всіх сферах суспільного і державного життя, 
обсягом повноважень, які має парламент для їх вирішення, форма
ми, методами здійснення парламентської діяльності. Зазначене 
характеризує парламент як досить складне соціальне явище, пізнан
ня й дослідження сутності якого здійснюється насамперед через 
пізнання його функцій. Саме у функціях парламентів проявляються 
їх сутність та соціальне призначення. Конституційне визначення і 
закріплення статусу Верховної Ради як Українського парламенту 
означає, що на неї покладається право і обов'язок здійснювати весь 
комплекс загальновизнаних юридичною наукою, вивірених практи
кою державного будівництва та затверджених Конституцією функ
цій сучасного парламенту, основними серед яких прийнято вважати: 
представницьку, законодавчу, установчу, бюджетно-фінансову, 
контрольну. 

Одним із найактуальніших у розробці і розвитку теорії вітчизня
ного парламентаризму є наукове дослідження питань щодо теорії та 

243 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ О. О. МАЙДАННИК. Перспективи розвитку контрольної функції українського... 

практикиконтрольноїфункціїпарламенту України [1—7]. Контрольна 
функція Верховної Ради України обумовлена самою конституційно-
правовою природою українського парламенту як представницького 
органу всього народу. Вона об'єктивно випливає із самого права 
Українського народу, як першоджерела всієї влади, на здійснення 
контролю за діяльністю органів держави, через які влада реалізуєть
ся. Водночас слід підкреслити, що здійснення парламентом контр
ольної функції перебуває у тісному зв'язку із реалізацією встановле
ного в Конституції України принципу верховенства права, який, як 
прийнято вважати, обґрунтовується і має своїм першоджерелом 
природні права людини. За статтею 21 Загальної декларації прав 
людини, кожна людина має право брати участь в управлінні своєю 
країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Це 
відображене у статтях 5, 38 та інших Конституції України. 
Представниками народу у Верховній Раді України є, відповідно до 
українського законодавства, народні депутати, обрані безпосередньо 
народом на основі загальнодемократичних принципів виборчого 
права. [8, ст. 5, 38, 69, 71, 76; 9, ст. 1]. Звідси випливає декілька прин
ципових положень: 

— саме народ уповноважує народних депутатів та в цілому парла
мент України на здійснення відповідних функцій і повноважень; 

— саме народ, як першоджерело всієї влади в Україні, має пріори
тетне право на здійснення, через сформований ним парламент, 
контролю за діяльністю владних органів та структур. 

Зазначене є підставою для висновку, що контрольна функція пар
ламенту бере свій початок від права народу на здійснення контролю, 
як одного із проявів владної діяльності, за функціонуванням органів 
державної влади [10]. 

Провідне становище парламенту України у державному механіз
мі, що зумовлене його правовим статусом, свідчить про особливе 
значення парламентського контролю в системі державного контро
лю. Наявність контрольної функції у парламенту, яка охоплює пев
ний комплекс його контрольних повноважень стосовно діяльності 
виконавчої влади та інших владних структур, випливає із суті прин
ципу поділу влади. Теорія і практика свідчать, що парламентський 
контроль виступає важливим засобом, який запобігає безвідпові
дальній діяльності органів виконавчої влади, глави держави та інших 
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владних установ. З огляду на це, парламентський контроль стано
вить важливий елемент механізму стримувань і противаг у взаємодії 
із різними гілками влади, що забезпечує найбільш оптимальну побу
дову державного механізму країни і ефективну його діяльність. 

Завдання парламентського контролю полягає у встановленні від
повідності Конституції та законам України діяльності підконтроль
них суб'єктів на території України та в межах її інтересів за кордо
ном, що може бути досягнуте через здійснення комплексу дій, 
спрямованих на: 

— визначення доцільності, соціально-економічної та політичної 
обґрунтованості діяльності підконтрольних суб'єктів; 

— виявлення причин незаконної або недоцільної діяльності під
контрольних суб'єктів; 

— вжиття заходів, спрямованих на вдосконалення, раціоналіза
цію їхньої діяльності; 

— вжиття заходів щодо притягнення підконтрольних суб'єктів, 
які допустили порушення законодавства, до відповідальності; 

— розробка заходів щодо запобігання порушень законодавства. 
Таким чином, діяльність парламенту по здійсненню контролю 

спрямована на виявлення і припинення неправомірних дій фізичних 
і юридичних осіб, застосування до порушників заходів державного 
впливу. Виходячи із цього, контрольну діяльність парламенту можна 
розглядати як прояв, як різновид правоохоронної діяльності [11]. 

Зміст контрольної функції Верховної Ради України обумовлений 
і визначається насамперед основними напрямами її контрольної 
діяльності, через які проявляється сутність та соціальне призначення 
парламенту, як структурно-організаційної складової частини меха
нізму української держави. Напрями контрольної діяльності парла
менту України, як показує аналіз норм конституційного законодав
ства України, охоплюють значну частину відносин, які виникають у 
процесі діяльності органів різних гілок державної влади. Виходячи із 
змісту статей 6, 19, 85, 92 Конституції України, основні напрями 
контрольної діяльності Верховної ради України безумовно мають 
визначатися, насамперед, Конституцією України та, на її основі — 
законами України [12]. 

Діяльність Верховної Ради по здійсненню контролю за виконан
ням чинних законів є найбільш всеосяжною. Парламентський 
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контроль у зазначеній сфері виступає одним із важливих засобів вті
лення їх у життя. Реалізація Верховною Радою України контрольної 
функції у названому напрямі поширюється фактично на переважну 
більшість сфер діяльності різних органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, у розумінні визначення відповідності 
діяльності цих органів законам та іншим, прийнятим парламентом 
актам, дотримання їх вимог у практичній діяльності підконтрольних 
парламентові суб'єктів. Здійснення парламентом України контролю 
у розглядуваному напрямі є реальною гарантією того, що влада в 
Україні діє відповідно до вимог, мети і змісту законів України. Поряд 
із тим, через здійснення такого контролю, визначається ступінь 
ефективності регулювання прийнятими парламентом законодавчи
ми актами відповідних суспільних відносин. Як бачимо, реалізація 
парламентом контрольних повноважень у зазначеному напрямі 
сприяє визначенню ним результативності реалізації законодавчої 
функції, що має надзвичайно важливе значення у розробці і вжитті 
засобів її оптимізації. Зазначене приводить до висновку про те, що 
здійснюваний Верховною Радою контроль за виконанням законів та 
інших її актів є одним із основних напрямів парламентського контр
олю в Україні. 

Проте, в нормах Конституції України безпосередньо не передба
чено повноважень Верховної Ради щодо здійснення контролю за 
виконанням законів та інших, прийнятих нею актів. Зважаючи на 
роль, яку відіграє парламентський контроль у відміченому напрямі, 
є підстави для висновку, що вдосконалення контрольної діяльності 
Верховної Ради України обумовлює необхідність приділити особли
ву увагу питанням здійснення нею контролю за реалізацією законів, 
за ефективністю регулювання ними суспільних відносин. При цьому 
надзвичайно важливим є оптимальне вирішення насамперед на кон
ституційному рівні найбільш принципових питань і, зокрема: -
визнання і встановлення в нормах Конституції положення, за яким 
здійснення контролю за виконанням законів та інших, прийнятих 
Верховною Радою України актів, належить до виключної компетен
ції парламенту України; — чітке визначення напрямів та меж компе
тенції контролю українського парламенту у цій сфері. 

Верховна Рада України, як орган, що формується безпосередньо 
народом України і представляє весь Український народ, займає особли-
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ве місце серед органів, на які покладено повноваження по забезпечен
ню прав людини. У діяльності Верховної Ради України, ефективним 
інструментом забезпечення прав людини виступає парламентський 
контроль. Розглядуваний напрям контрольної діяльності парламенту 
України охоплює майже усі сфери життєдіяльності людини. 

Розгляд й аналіз питань контрольної діяльності Верховної Ради 
України за додержанням конституційних прав і свобод людини і гро
мадянина показав, що потенціал парламентського контролю у сфері 
прав людини на сьогодні належним чином не реалізований. Завдання 
щодо забезпечення ефективного контролю з боку Верховної Ради 
України за додержанням прав людини в Україні обумовлюють, 
насамперед, здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення 
роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це 
вимагає також підвищення ефективності контрольної діяльності 
комітетів українського парламенту, його тимчасових спеціальних та 
слідчих комісій, народних депутатів України по забезпеченню додер
жання конституційних прав людини в Україні [13]. 

Так, відсутність у Уповноваженого з прав людини права законо
давчої ініціативи позбавляє його дієвої форми захисту та контролю 
за додержанням прав людини, як наслідок — знижує ефективність, 
дійовість контролю з боку парламенту у цій сфері. З огляду на це, 
уявляється доцільним внести доповнення до статті 93 Конституції 
України, якими передбачити наявність права законодавчої ініціати
ви у Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
Потребує також розвитку і вдосконалення конституційна і законо
давча регламентація діяльності комітетів, тимчасових спеціальних та 
слідчих комісій парламенту у напрямі чіткого визначення їх контр
ольних повноважень у цій сфері. Забезпеченню ефективного парла
ментського контролю за додержанням прав людини на всіх рівнях та 
у різних сферах сприятиме запровадження представників Уповно
важеного з прав людини на місцевому рівні та його представників з 
певних питань. Це забезпечить можливість своєчасно і оперативно 
виявляти першочергові проблеми у реалізації та захисті прав людини 
в Україні, та визначати шляхи їх розв'язання. Таким чином, з метою 
створення надійної правової основи щодо забезпечення дійового 
парламентського контролю у сфері прав людини в Україні, необхідне 
проведення значного вдосконалення норм законодавства, що регу-
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люють діяльність Уповноваженого з прав людини, шляхом усунення 
зазначених та інших виявлених недоліків і прогалин в ньому [14]. 

Дієвість парламентського контролю у значній мірі залежить від 
якості контрольної діяльності структур українського парламенту — 
його комітетів, тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комі
сій. Наявність контрольних повноважень у комітетів, комісій парла
ментів закріплені в конституціях ряду сучасних держав, зокрема, 
Болгарії (Конституція ст. 79), Албанії (Конституція ст. 20), 
Узбекистану, Угорщини, Бразилії, Австрії, Великобританії, Італії, 
Іспанії, Польщі, СІЛА, Франції, ФРН та ін. 

Конституційне і законодавче регулювання контрольних повно
важень парламентських комітетів в Україні не може задовольняти як 
з наукової так і з практичної точки зору. Про необхідність вдоскона
лення правового регулювання контрольної діяльності комітетів пар
ламенту свідчить аналіз положень Конституції та Закону «Про комі
тети Верховної Ради України». Конституція України (ст. 89) взагалі 
не наділяє комітети самостійними контрольними повноваженнями. 
їхня діяльність має зосереджуватися, виходячи із конституційних 
норм, лише на тому, що б сприяти Верховній Раді України у здій
сненні повноважень щодо парламентського контролю, виконуючи 
певні дії переважно допоміжного (інформаційного, експертного, 
аналітичного тощо) характеру. Водночас, аналіз положень Закону 
«Про комітети Верховної Ради України» показує, що на комітети 
покладається здійснення відповідних контрольних повноважень [ 
15, ст. 14, 25, 28, 29, 32 та ін.]. Важко не помітити, що відсутність в 
Конституції України норми, яка передбачала б здійснення Верховною 
Радою функції парламентського контролю через відповідні повно
важення її комітетів, не відповідає потребам практики, є значною 
прогалиною в конституційному законодавстві. Виходячи із того зна
чення, яке відіграють комітети у забезпеченні роботи парламенту 
України, вбачається необхідним встановлення на Конституційному 
рівні контрольних повноважень комітетів Верховної Ради. Це має 
бути відображено зокрема, у статті 89 Конституції України, де 
доцільно встановити, що Верховна Рада України, для виконання 
законопроектної роботи, здійснення контрольних та інших повно
важень, створює з числа народних депутатів України комітети 
Верховної Ради України. Закріплення за комітетами на рівні 
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Конституції контрольних повноважень є, з одного боку, важливою 
гарантією підвищення ефективності і відповідальності комітетів у 
галузі їх участі у здійсненні контрольної функції парламенту, а з дру
гого — відхиляє будь-які заперечення щодо конституційності роз
глядуваного напряму їхньої діяльності. Потребує вдосконалення 
також Закон «Про комітети Верховної Ради України», частина норм 
якого не узгоджуються ні із Конституцією, ні із відповідними зако
нами, зокрема — із Законом «Про Регламент Верховної Ради 
України». Не можна визнати достатньо ефективною і результатив
ною також контрольну діяльність тимчасових спеціальних та слідчих 
комісій парламенту України. Основною причиною тому є невідпо
відність положенням Конституції законодавчої бази, яка регламен
тує їх діяльність. Таким чином, для підвищення ефективності реалі
зації українським парламентом контрольної функції необхідним є 
вирішення проблем правового забезпечення реалізації комітетами 
парламенту України, його тимчасовими спеціальними та слідчими 
комісіями контрольних повноважень. Це з рештою стане важливим 
засобом зміцнення демократичної конституційної законності в 
діяльності всіх владних і самоврядних структур. 

Вимагають розвитку та оптимізації правового регулювання питан
ня щодо форм та методів реалізації парламентського контролю у 
різних напрямах та сферах. Так, існує необхідність підвищення ролі 
і значення депутатського запиту, як форми парламентського контр
олю. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є, як уявляється: 
по-перше, здійснення парламентом постійного контролю та аналізу 
стану реалізації запитів депутатів; по-друге, своєчасне і відповідне 
реагування на їх вимоги з боку суб'єктів, до яких вони адресовані; 
по-третє, забезпечення беззастережного застосування передбачених 
у законодавстві засобів впливу і стягнення за порушення його норм 
щодо реагування на депутатський запит. Це, насамперед, вимагає 
вдосконалення норм законодавства, якими регулюються процедурні 
питання реалізації депутатського запиту. 

Слід також звернути увагу на існування потреби підвищення 
ефективності парламентського контролю стосовно діяльності уряду, 
що може, насамперед, бути досягнуте через встановлення у законо
давстві засобів впливу щодо нього. Враховуючи позитивний зарубіж
ний досвід здійснення контролю з боку парламентів за діяльністю 
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урядів та виходячи із вітчизняної практики реалізації парламентом 
України контрольних повноважень щодо функціонування Кабінету 
Міністрів України, вбачається доцільним встановлення в Україні, 
серед форм парламентського контролю, інтерпеляції. Це стане 
одним із вагомих засобів посилення відповідальності уряду та підви
щення дійовості парламентського контролю в цілому. 

Підсумовуючи аналіз питань щодо перспектив розвитку право
вого забезпечення контрольної функції парламенту України необхід
но підкреслити, що існує об'єктивна необхідність розширення його 
контрольних повноважень. Насамперед при цьому потребують від
повідних змін і доповнень положення Конституції України та на її 
основі — відповідних законів України. Проблеми, що існують у 
питаннях здійснення Українським парламентом контрольної функ
ції, правові основи її реалізації приводять до висновку про доціль
ність розробки і прийняття окремого Закону України «Про парла
ментський контроль в Україні», який би чітко визначив, акумулював 
і впорядкував всі складові щодо принципів, напрямів, мети, завдань, 
організаційно-правових форм, методів здійснення парламентського 
контролю та відповідальності за правопорушення, які виявляються в 
результаті його реалізації. Прийняття названого Закону заповнить 
прогалину в системі чинного конституційного законодавства 
України, що регламентує діяльність Українського парламенту. 
Вдосконалення форм і методів здійснення парламентом України 
контрольної функції є найважливішим чинником у формуванні саме 
на його основі єдиної системи державного контролю в Україні. 

Належне вирішення питань вдосконалення реалізації Верховною 
Радою України контрольної функції у всіх напрямах її контрольної 
діяльності сприятиме розвитку парламентського права в Україні. 
Стосовно ступеню розвиненості та ефективності дії положень цього 
права, то вони прямо пропорційні визначеному в Конституції стату
су парламенту та його ролі, яку реально він відіграє у державному і 
суспільному житті країни. 
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