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Щорічна міжнародна наукова конференція «Парламентські читання» є спільною 
ініціативою Лабораторії законодавчих ініціатив, студентського наукового товариства 
правників «Scholiaris», Факультету правничих наук, Факультету соціальних наук та 
соціальних технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія», що 
здійснюється у партнерстві з Кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту 
Національної академії державного управління при Президентові України.

Конференція є частиною проекту, що реалізує ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив» 
за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичність». 
Програма «РАДА», що виконується Фондом Східна Європа, сприяє становленню 
підзвітного, відповідального і демократичного представницького органу.
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ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановний читачу, ця публікація містить вибрані роботи, презентовані молодими науков-
цями з різних куточків України та їх міжнародними колегами,  представниками наукових 
установ та експертних центрів під час Четвертої міжнародної наукової конференції «Пар-
ламентські читання», що відбулася 21 листопада 2014 року в Національному університеті 
«Києво-Могилянська академія». 

Події початку 2014 року по праву можна вважати вирішальними для майбутнього Укра-
їни, в тому числі для напряму змін у сфері парламентаризму та законотворчості. Системна 
економічна та політична криза добігла свого логічного апогею у вигляді народного проти-
стояння сваволі політичної «еліти», яка використовувала законотворчість в якості механіз-
му задоволення кланових інтересів, а не на благо громадян, яких начебто представляла. При 
цьому новий кризовий чинник – військові дії на власній території та зовнішньополітична за-
гроза – ще більше відкрили вади законотворчої роботи парламенту. Звичайно, похибки у ро-
боті законодавчого органу можна було б списати як раз на екстраординарні умови та потре-
бу швидкого реагування на нові виклики, та як показує аналіз роботи парламенту за період 
березень-червень 2014 року – недосконалість законотворчого процесу є проявом звичної для 
всіх політичних акторів системи ухвалення рішень, яка встановилась в останнє десятиліт-
тя і зцементувалась за роки президентства Януковича В.Ф. І хоча соціально-політичні пере-
творення в Україні викликали очікування, що ця система не тільки зміниться, але докорінно 
реформується найближчим часом, в тому числі для швидкого і ефективного виходу з кризи, 
та, на жаль, перші ж місяці роботи «оновленого» парламенту не дають підстав говорити про 
якісь суттєві перетворення у цьому напрямку. 

У зв’язку з означеними подіями та тенденціями, і з огляду на обрання VIII скликання 
парламенту, ми намагалися скерувати авторів наукових робіт у напрямку депутатської етики 
та парламентської поведінки, а також співпраці законодавчого органу з громадськістю. При 
цьому, ми традиційно не обмежували учасників у виборі тем, оскільки метою конференції є 
максимальний обмін думками між дослідниками, які займаються різним аспектами та підхо-
дами, мають різні предмети дослідження в рамках парламентської тематики. 

Ми не відійшли від традиції партнерства з Національним університетом «Києво-Могилянська 
академія», який черговий раз став майданчиком для наукового обговорення парламентської про-
блематики молодими науковцями-дослідниками, досвідченими фахівцями-академіками, викла-
дача та студентами. Прагнучи сформувати інтерес до парламентських студій, Лабораторія зако-
нодавчих ініціатив не робить акцент лише на академічній складовій конференції. Для нас важ-
ливо утворити форум науковців та експертів, де вони могли б обмінюватися думками, позиція-
ми, знаннями. Формуючи критичну масу для такої комунікації, ми переконані, що в найближчо-
му часі будемо здатні до концептуальних напрацювань, здатних зрушити парламентську рефор-
му, яка має європеїзувати та модернізувати українській парламент, його процедури та практики. 

Мені приємно представити роботи учасників Парламентських читань 2014 року. Я дуже 
сподіваюся, що серед думок, ідей, бачень, які надруковані у цій збірці, Ви зможете знайти 
для себе аргументи для дискусій, умовиводів та висновків для подальшого розвитку наукової 
думки щодо перспектив українського парламентаризму. Я дуже сподіваюся, що серед учасни-
ків конференції ми матимемо людей, які прийдуть до серйозного опрацювання теми парла-
ментаризму і у нас виникатиме власна школа, здатна акумулювати знання і проектувати їх у 
політичну реальність країни, що модернізується.     

Ігор КОГУТ,
Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив
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За відкриту для співробітництва позицію і надання можливості черговий раз організува-
ти цей захід у стінах НаУКМА  ми хотіли б подякувати адміністрації університету, яка черго-
вий раз з готовністю пішла нам на зустріч. Крім того, ми хотіли б висловити подяку нашим 
безпосереднім партнерам – Програмі USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демокра-
тичність», що виконується фондом «Східна Європа». 

Особисто хотілося б подякувати Директору інституту «Go-Governance» (Відень) Мелані 
Саллі та Директору з наукового розвитку Центру політико-правових реформ Миколі Хавро-
нюку, які прочитали вступні лекції для учасників конференції. Також ми хочемо подякувати 
викладачам кафедри політології НаУКМА, які вже вкотре активно долучаються до організа-
ції та проведення конференції. Крім того, ми хочемо висловити подяку новообраному Прези-
денту НаУКМА, Андрію Мелешевичу, який особисто сприяв проведенню конференції в цей 
складний для суспільства та держави час.  

Принагідно дякую всім учасникам і бажаю натхненної та плідної роботи на ниві вивчення 
і просування досвіду та ідей європейського парламентаризму!
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PARLIAMENTARY CONDUCT1

Parliamentary conduct relates to how politicians behave in their professional lives and how 
they conduct themselves in parliament. Often there are criticisms from angry members of the 
public in the United Kingdom that Members of Parliament (MPs) behave badly like a “bunch of 
school kids” when debating. Even the Speaker has said it is often difficult to hear what is being said 
on account of the noise level of heckling, interruptions and cheers and jeers. Politics is by nature 
adversarial and it has none of the corps d’esprit that some professions have such as doctors or law-
yers. Research has shown in many countries that the public hold these professions and teachers 
more in esteem than politicians whom they trust slightly more than second hand car salesmen. 
Generally the view is that politicians are in it for themselves and voters are secondary. But there are 
expectations that MPs will somehow have higher standards than their constituents.

What voters think of political leaders does matter for the endurance and health of our parlia-
mentary democracies and therefore parliamentary conduct should form an essential part in the 
awareness of what being a Member of Parliament is all about. Induction courses for new MPs often 
include such ethics training but the first experiences of a raw MP are speckled with countless in-
terviews, documents, rules of procedure and legislative jargon, that it is tempting to put the ethics 
codes at the bottom of the in tray. In the real life of politics anyway it is difficult to consider these 
principles but they have a proven worth and can help improve political cultures.

Rules and Conventions
Parliamentary conduct embodies certain norms and conventions such as exercising a sense of 

decorum in political activity where common courtesy and good manners should prevail despite 
rough and tumble debates. New MPs in the House of Commons holding a maiden speech should 
be heard, according to custom, without interruption. Members should also remain in the Cham-
ber immediately after making a speech to hear any reaction and return for the conclusion of the 
debate. 

Most rules of procedure in European parliaments refer to the “dignity” of the chamber and call 
for respect for the institution of parliamentarism. This parliamentary etiquette is part of a parlia-
mentary culture which can be based in written or unwritten rules or codes of conduct. 

The functioning of parliament implies certain principles such as guaranteed status of the op-
position and rights (parliamentary and/or financial) for smaller parties. In the UK the Leader of 
Her Majesty’s Official Opposition and Ministers of the Shadow Cabinet and official Opposition 
spokesmen have some precedence in asking questions and in debate, according to convention. 
There should also ideally be a balance between the executive and the legislature for effective con-
trol and accountability (however even in mature democracies this is often regrettably lopsided in 
favour of the government). 

This culture of governance presumes that even in the hour of victory, the winners will retain a 
sense of humility and the losers will accept defeat with dignity. In Britain for example on election 
night candidates stand side-by-side waiting the announcement of the results and then exchange 
handshakes and congratulations or commiserations. An example of this was the so-called “Portillo 

Dr Melanie SULLY,
Director Institute for Go-Governance Vienna

1 This work is based on a chapter by Melanie Sully “Verhalten und Kodizes in Parlament und Politik” for the Österreichisches Jahrbuch für Politik, 
Eds A. Khol et al, Vienna, 2013 and work for the OSCE/ODIHR on parliamentary ethics carried out as a consultant and detailed in the Organisation’s 
study “Professional and Ethical Standards for Parliamentarians”, www.osce.org  (available in English and Russian) and a chapter by the author in the 
“Culture of Governance” ed by Melanie Sully; in addition further articles can be found on ethics and codes of conduct myth and reality from 2009 on 
the homepage of the Go-Governance Institute, Vienna http://www.go-governance.com/projects/projects-ethics.html
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Moment” in the UK general election of 1997 when the then Defence Minister Michael Portillo 
(Conservative) lost his parliamentary seat. Controlled and with dignity Portillo congratulated his 
successful opponent adding he would make a good MP and wished the new Labour Government 
well. The reverse of this coin is modesty in the hour of triumph for politics is one of those careers 
where “what goes round comes round”.

Parliamentary conduct also presupposes a culture of opposition. Before, during or after elec-
tions efforts should be made for a smooth transition of power in the event of a change of gov-
ernment or ministries. Before a UK general election the prime minister of the day writes to the 
leaders of the main opposition parties to authorise pre-election contacts with the civil service on a 
confidential basis without the presence of government ministers. This allows opposition “shadow 
ministers” to ask about departmental organisation and gives them the opportunity to inform civil 
servants of changes that could take place if they were to win the election. In turn senior civil ser-
vants can inquire about the implications of policies proposed by opposition parties. Admittedly 
most of this conduct depends to a large extent on trust, that ingredient which is missing in many 
legislatures. 

For their part the opposition too should be bound by a sense of fair play and tolerance and not 
excessively hinder the majority-based decision-making process eg through filibuster, dysfunction-
al debate or boycott. In this culture as practised historically in the United Kingdom, “Her Majesty’s 
Opposition as well as Her Majesty’s Government behaves so as not to call into question the struc-
ture of constitutional conventions and understandings regulating their relationship”. This type of 
Opposition “should have a positive policy of its own and not merely oppose destructively” and is 
an opposition “not anxious to win at the expense of ruining the game” and “entails a willingness to 
govern as well as to oppose, which is, however, not a willingness to govern or oppose too much”.2

A parliamentary culture which has evolved over time in many mature democracies is founded 
on a good portion of consensus. Governments have rights but also responsibilities and conversely 
Opposition parties should have a sense of responsibility. Important in the British system is the 
impartiality of the Speaker of the House of Commons who gives up party affiliation and by cus-
tom retires to the cross benches after serving as speaker ie does not resume party membership or 
engage in bi-partisan politics. The strict impartiality of the “referee” in sport and the certainty that 
the goal posts will not move during the match, is the basis for an even playing field and a fair game.

Often both this culture of governance and of opposition is missing in many of the countries of 
the former Soviet Union. Opposition parties are weak and divided and organise “radical opposi-
tion” without much idea of formulating alternatives to the governments they seek to topple. It is 
what analysts term “political fighting” (sometimes literally) not constructive opposition politics. 
This can serve more to keep governments in office and the opposition in the wilderness, cut off 
from information and power centres — the exact reverse of what they seek.

Politics as a Profession
A new look at parliamentary conduct was taken in the UK in the mid 199os after a spate of 

scandals and various committees set up to look at the problem. The Committee on Standards 
in Public Life (Nolan 1995) came to the conclusion that despite everything: “we cannot say that 
standards of behaviour in public life have declined. We can say that conduct in public life is more 
rigorously scrutinised than it was in the past, ….people in public life are not always clear where 
the boundaries of acceptable conduct lie---this calls for urgent remedial action.” The committee 

2 All quotes from A. Potter, “Great Britain: Opposition with a capital “O””, in R. Dahl, (ed.), Political Oppositions in Western Democracies, Yale, 1968. 
This section is quoted as an extract here based on an introduction by Melanie Sully in “Governance and Culture” also edited by her which appeared 
with the support of the Austrian Foreign Ministry, Vienna, 2012 and can be viewed on the homepage of the Institute for Go-Governance, www.go-
governance.com and http://www.go-governance.com/conferences/conferences-2012/39-the-culture-of-governance.html
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further noted that there appears to be a widespread perception that standards have declined in 
public life, “yet our preliminary work clearly indicates that scandals in political life are not new…”3

Studies show that women are often deterred from a career in politics because of the confronta-
tional and unfair foul play style that has become ingrained in the parliamentary systems4. Increasing 
standards in public life could help attract more women into politics.

One reason offered for the relative high levels of trust in doctors, medical staff and those working 
in education is that, apart from the obvious value to the community, people understand what they do. 
But many parliamentarians themselves are not fully aware what they should be doing. A Committee 
Report in the UK parliament of February 20125 drew up a kind of job description for an MP which 
could well apply to other countries

MPs Job Description
1. representing and furthering the interests of the constituency 
2. representing individual constituents and their problems and grievances 
3. scrutinising and holding governments to account, monitoring and challenging the Executive 

(parliamentary oversight and control). 
4. Initiating, reviewing and amending legislation
5. contributing to the development of policy eg in plenary, committees, parties and the promo-

tion of public understanding of party 
6. the party in voting in parliament; furnishing a government and opposition.

Ethical norms in public service are also seen now as one of the basic elements of good governance. 
Codes can vary in content and aims. They can concentrate on specific rules of behaviour, be prescrip-
tive banning certain activities or they can be more aspirational and seek to positively strive for higher 
standards. An example of a positive code is the Ministerial Code in Ireland which seeks to strengthen 
fair gender representation on boards of state sponsored bodies. Other codes may include points on ap-
propriate attire or warning politicians not to appear under the influence of drink in public. 

Codes can be broadly broken down into a) soft and b) hard codes. Those seeking to deal with bad 
behaviour such as thwarting the functioning of parliament, failing to answer questions or rowdy be-
haviour in the plenary would fall into this category of soft codes. Hard codes deal more with financial 
conflicts of interest, abuse of resources for personal or party benefit and disclosure failures. 

Most parliaments have rules, conventions, laws or rulings which codes seek to complement. For 
bad behaviour parliaments have often developed written or unwritten rules on order, etiquette or 
decorum which should be respected by Members. Some sanctions can follow for misconduct in 
debate which are not written anywhere but are implicit eg in the UK House of Commons where it is 
the Speaker who calls upon an MP to take the floor. Ignoring a “delinquent” in the House means that 
they will be passed over for others and have to wait longer to get a chance to speak6. 

In the UK there is no hard and fast list of so-called “unparliamentary” words since the Speaker 
will look at the context. Usually personal comments, abusive or insulting language should be imme-
diately withdrawn. Furthermore misrepresentation of the language of another or uttering a deliber-
ate falsehood, will be rebuked by the Speaker. For grave disorder an MP may be suspended which 
follows a motion put by a senior member of the Government. Members may be asked to rephrase 
remarks, for example one MP asked rhetorically if it was the Prime Minister or a naval commander 

3 Nolan committee (1995), issues and questions, preliminary report, UK parliament.
4  See Speaker’s Conference (on Parliamentary Representation), vol II, House of Commons, 2009. 
5  Also quoted in Review of Code of Conduct, UK Parliament, HC 1579, London, 2011.
6 See memorandum issued by the Speaker of the House of Commons, May 2012 „Members who fail to observe such courtesies will be given lower 
priority on the next occasion they seek to speak. Brevity in debate will give other Members a greater opportunity to speak and increase chances of 
being called on the next occasion”.
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who “is lying?” After an objection from the Chair the question was rephrased to run “is it the Prime 
Minister or the naval commander who is telling the truth?” 

Although placards and visual material are favoured in some legislatures, on the whole such use is 
not considered a sign of literacy or eloquence in the UK parliament. In a memorandum (May, 2012) 
the Speaker stated, “occasionally members display an article to illustrate an argument” adding it was 
unlikely it would be visible either on television or in the protocol. The Speaker continued “all mem-
bers should be sufficiently articulate to express what they want to say without diagrams.”

Committee on Standards
The Nolan Committee looked at standards in public life after a spate of scandals. These had shaken 

trust in the ability or willingness of MPs to act in an ethical way on their own. The committee report 
(1995) warned that unless measures were taken there was a “danger that anxiety and suspicion will give 
way to disillusion and growing cynicism”7. Therefore it recommended that, “all public bodies should 
draw up codes of conduct incorporating seven principles”. These were:

Selflessness — act in the public interest, not for financial gain or for personal material benefit for 
family or friends,

Integrity — holders of public office should not put themselves under any financial or other ob-
ligation to outside individuals or organisations which might influence them in the performance of 
official duties. 

Objectivity -in awarding contracts or making appointments, choices should be made on merit
Accountability — to the public for decisions and actions and submission to whatever scrutiny is 

appropriate to their office
Openness — they should give reasons for their decisions and only restrict information when the 

public interest is served
Honesty — they should declare any private interests relating to public duties and take steps to 

resolve conflict in the public interest
Leadership — these principles should be promoted by leadership and example

These principles of public life have served as a model for ethics in different legislatures not just 
in Westminster systems (eg Canada) but also in Europe eg the Polish Sejm. They serve to provide a 
yardstick for the public, the media and MPs to judge parliamentary conduct.

The UK code supplemented rules on disclosure of interests from 1970s. Members have to enter 
in a register of financial interests within one month of election and give notice of any changes; this 
is published on the parliament website. Other rules relate eg to limits on financial sponsorship, ac-
ceptance of gifts and paid outside jobs which have to be precisely documented including the hours 
put in and the nature of the work. Acceptance of bribes to influence the conduct of an MP has been 
banned in resolutions of the house from 1695, 1858,1947 and were amended in 1995 and 2002. This 
covers any fee, compensation, or reward for the promotion or opposition of a Bill, Motion or other 
matter submitted to the plenary or committee. 

The code does not seek to regulate what Members do in their purely private lives “unless such 
conduct significantly damages reputation and integrity of House of Commons or its members”. 

The code expects that “Members shall at all times conduct themselves in a manner which will 
tend to maintain and strengthen the public’s trust and confidence in the integrity of Parliament and 
never undertake any action which would bring the House of Commons or its members generally 
into disrepute”. 

7 Standards in Public Life, Nolan Report 1, HMSO, May, 1995.
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In 2009 the parliamentary expenses scandal showed loopholes in the system which were subse-
quently repaired to such an extent that a Committee8 noted that MPs now were not even claiming 
expenses due to them for fear of being named in the media. 

The scandal was exposed by the Daily Telegraph which revealed that some MPs were claiming 
expenses for lavish refurbishing, duck houses and phantom mortgages which shocked the public 
and made a ridicule of the House internationally. The Speaker “was forced out of office as it rapidly 
became clear that he had lost the confidence of MPs and become the lightning rod for public criti-
cism”.9 Following this The Independent Parliamentary Standards Authority was established to look 
into allowances for parliamentary duties as well as salaries and pensions.

The Code was amended and more details are required in registration of remuneration from out-
side activities. Some questioned the practicality of registering every small item, for example, such as 
40 Euros received for taking part in an opinion poll. In addition the name and address of the organi-
sation must be given and the time taken on the phone to answer the questions. 

Another question is whom a code should cover since not all parliamentary staff and officials are 
influential or exercise power. In the UK though so-calledspecial advisors to ministers have considerable 
influence have a separate code of conduct which states they are appointed to serve the government as 
a whole and not just their minister; they are required to disclose gifts and hospitality. Advisors help the 
minister with more political jobs, preparing policy papers, speechwriting and research occupying “in-
fluential positions and have the potential to destabilise the relationship between ministers and their of-
ficials by competing with officials for the ministers’ attention”.10 Salaries are paid for out of public funds.

The code of conduct for ministers was amended in 2011 to increase transparency in meetings be-
tween the government and the media; in addition there are clauses on conflict of financial interests. 
If they are a member of a trade union they should take no active part in the conduct of union affairs, 
should give up any office they may hold in a union and receive no remuneration from a union.Min-
isters should not sponsor awards eg the Nobel Prize and gifts of around 200 maybe retained or else 
handed over to the ministry. The Minister is free to buy the gift. The code also has a section on the re-
lation of ministers to parliament and states that the most important announcements on government 
policy should be made in the Commons and copies sent to the Speaker and Opposition beforehand. 
As to travel rules, official transport should not be used for party or private business and where practi-
cal they are urged to use public transport. 

There is also a new rule on post-separation employment so for two years ex-cabinet ministers 
must get approval of the relevant committee and should normally wait three months after leaving 
office before accepting any paid employment; also they should not lobby existing ministers on behalf 
of an organisation for which they are employed for two years after leaving office. The Prime Minister 
can ask independent advisor to look at a case if there is an allegation and the Minister can only re-
main in office if s/he has the confidence of the PM. 

Implementation and Sanctions
In the UK anyone, also from the public, can complain in writing, signed and with address to the 

independent Commissioner about eg MP’s misconduct or failure to register interests but anonymous 
complaints are not considered. The Commissioner has no power to compel witnesses to appear or 
to call for documents but the Committee has made it clear all should cooperate and the Commit-
tee itself does have powers to send for persons, papers and records if necessary. The Commissioner 
makes a report to the Committee on standards and privileges and will indicate if he thinks the code 

8 CSP, Response to IPSA Annual Review of the MPs’ Scheme of Expenses and Costs, February 2012.
9 Audit of Political Engagement 2010, Hansard.
10 See „Special Advisors in the thick of it“, PA Select Committee Report, 18.9. 2012.
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has been breached but has no part in disciplinary measures. If the Committee agrees it decides on 
sanctions and reports to the plenary which then decides on a graded and appropriate “penalty” eg: 

•	 rectification (paying back any monies incorrectly claimed, entering information)
•	 withdrawal of certain privileges
•	 apology by letter
•	 full apology to plenary,
•	 suspension which means an automatic loss of salary for a few sitting days to a month; since 

2003 an MPs salary can be withheld without suspension. As a rule MPs can only be sus-
pended one at a time11

•	 Recall by constituents as eg California, is being considered in the UK
•	 expulsion is rare

Voters have views on what represents misconduct and many would see switching parties as cause 
for a recall. Many MPs are sceptical of this idea and would prefer to see a more widespread use of 
expulsions. Either way an MP judged by the House for serious wrongdoing has to have a fair hearing.

The Joint Committee on Parliamentary Privilege has issued guidance for procedural fairness for 
MPs under investigation: 

•	 there should be a clear statement of the allegations, 
•	 an opportunity for legal advice, 
•	 the opportunity to be heard in person, 
•	 the chance to call relevant witnesses and examine other witnesses, 
•	 the right to attend meetings where evidence is being given and receive transcripts of evi-

dence12

Procedural fairness is so defined to be in line with the requirements laid down in Art 6 of the 
European Convention of Human Rights.

Effective implementation is necessary for a workable code of conduct although the sanctions 
can vary depending on the political culture. Naming and shaming is a sanction used frequently 
in Westminster models and has been received with interest in other countries eg where honour 
is a matter of pride. Financial penalties can in some regions not be a real deterrent as in Georgia 
but reputation is especially precious13. Georgia adopted a code of conduct in 2004 but has not 
effectively implemented it, “eight years have passed since the signing of Georgia’s parliamentary 
code of ethics but the cases of parliamentarians unethical behaviour have not been deterred from 
occurring while the generally low public perception of MPs conduct remains largely the same as it 
was before”14. Offensive language, ghost voting and fighting still remain. The code however did not 
include mandatory provisions or an enforcement mechanism. Public naming and shaming is seen 
as the most appropriate penalty for deterring ethical misconduct, “Georgian MPs would feel par-
ticularly uncomfortable if their image and reputation is distorted in a society where connections 
and networks play a vital role in people’s professional and private lives”. According to the head of 
procedural rules committee in the Georgian parliament, “every MP could afford to pay a fine for 
misbehaviour but it would cost them much more to pay for reputation”. 

11 Suspensions since Nolan can be for non-disclosure of directorships, property interests, leaking committee reports, breach of the code of conduct.
12 See Erskine May, p. 200. The Committee is keen to avoid cases of appeal going to the European Court of Human Rights such as happened with 
Demicoli v Malta when the Court considered proceedings taken against the Maltese House of Representatives for an exercise of penal jurisdiction. 
The Court doubted the impartiality of the House since it included Members who were involved in the case. The House of Commons is not a public 
authority under the Human Rights Act but the ECHR does have jurisdiction.
13 See OSCE report on codes of conduct in Georgia, 2011 www.osce.org
14 Case Study, TI Report, April, 2012.
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Comparisons
In the European Union codes of conduct in parliaments exist in various forms besides the United 

Kingdom, eg in Ireland, in France, Germany, Malta, Poland, Lithuania and Latvia. The latter has a 
code of ethics since 2006 which was amended in 2010 and is an appendix to the rules of procedure. 
It states that MPs should be properly dressed and keep on learning about democracy and not avoid 
answering questions. 

Lithuania has a code of conduct since 2006 for state politicians with a register of private inter-
ests. The object of the code is “that state institutions have to serve the people, develop democratic 
management and increase confidence of society in state and municipal institutions promoting re-
sponsibility and accountability. State politician understand as a “Member of the Seima, municipal 
council or mayor or government members of municipal councils or deputy mayor. Members of 
the European Parliament elected in the country are included. The code also applies to chairmen 
and deputy chairmen of the parliamentary groups. The Code stipulates respect for human rights 
and freedoms, justice, tolerance, honesty, transparency when taking decisions, avoidance of unfair 
ways of seeking advantage and bans making profit from official information received, Politicians 
should be exemplary in morality and ethics, selfless and avoid any real conflict or interests, im-
partiality, responsibility. They should also declare their private interests in accordance with laws 
and candidates too should declare publicly interests. Investigations into breach of the code are 
carried out by the relevant committee where the state politician works which in parliament is the 
commission for ethics and procedures. As in Britain anonymous complaints are not considered. 
The committee has access to relevant documents and the state politician concerned has the right 
to submit evidence and witnesses and see the material collected. The politician can be required to 
rectify the problem or make an apology. 

The European Parliament has a code of ethics for Members with sanctions for violation including 
temporary exclusion from parliamentary activities but this does not affect voting rights. 

The USA has an House Ethics Manual for Congress, in the Senate there is an Ethics Manual and 
Code of Official Conduct of the Senate plus a code of ethics for the government. Each house has 
its own code of official conduct for members and staff and an ethics committee independent of the 
other; each provides rulings and can investigate and impose sanctions. Often these go into great de-
tail eg the Gift Rule 1995 had 10 pages of explanatory notes setting out which gifts could be accepted. 

Political Parties 
Political parties have a crucial role to play in political life and in setting standards . By ensuring 

quality control at candidate selection stage and offering training and advice on standards thereafter, 
parties can help prevent the most obvious cases of wrongdoing by MPs. In this way conduct over 
time can be changed and lead to a greater awareness of the responsibilities and duties that being a 
politician entails. Political parties that have codes include those as diverse as the Scottish National 
Party (SNP), the Greens in Canada, the UK Liberals in the EP and opposition parties in New Zea-
land and more recently the ÖVP in Austria. In the SNP there is a disciplinary committee of nine 
members elected at National Conference each year. The disciplinary committee considers complaints 
presented to it and Members are sent details and asked to respond and can be heard in person. Sanc-
tions can be imposed eg suspension not exceeding six months or expulsion. An Appeals Committee 
has seven members elected each year at conference. An SNP member shall not disavow the aims of 
the party in whole or in part, should refrain from conduct likely to cause damage or hinder party 
policy, and should notbe racist, or abuse or harass other members and can only contest elections as 

15 See paper presented at OSCE meeting in Warsaw on political parties by Melanie Sully, 18.5 2011, http://www.osce.org/odihr
16 Vgl M. Rush, Exeter University and P. Giddings in evidence given to the Committee on Standards in Public Life, 2011.
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a party candidate for the SNP. The Liberal Democrat Code of Conduct for MEPs has commitments 
to transparency in the use of public funds and covers expenditure travel allowances. It is appended 
to the party’s standing orders.

The UK Labour Party has had a voluntary ethics pledge for integrity, transparency, and account-
ability for election campaigns which stated “as a parliamentary candidate I will subscribe to high 
standards of integrity I seek office not for personal gain but to serve the public and democracy”. 

The Green Party of Canada code (2008) lays emphasis on the need for respectful debate, ecologi-
cal wisdom, social justice, non-violence, diversity, and says that members should not commit acts 
that could result in civil or criminal action. In debates members should focus on policies rather than 
personalities and refrain from offensive language or behaviour. 

Codes of conduct can complement laws and the idea that parliamentary cultures are fixed has 
been challenged and indeed they should evolve to avoid ossification16. The multi-national parliament 
of the Austro-Habsburg empire was often a raucous and noisy body where MPs threw inkpots at each 
other and banged the lids of their desks. Conduct today can often leave a lot to be desired but for the 
most part such behaviour is rare. 
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УКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І УКРАЇНСЬКА 
КОРУПЦІЯ

Корумпованість органів державної влади дуже довгий час була проблемою країн Західної 
Європи і лишається однією з найгостріший проблем України. Боротьба з корупцією мусить 
містити такі складові: 

1) політична воля
2) стратегії і плани дій
3) правила
4) систематичний «ремонт» правил
5) невідворотність юридичної відповідальності і покарання.
Відповідальність за виконання кожного з цих пунктів лягає на конкретних суб’єктів, кож-

ного з яких потім треба і питати. Крім того, для забезпечення самого процесу боротьби з 
корупцією важливими є також допоміжні фактори соціального характеру, зокрема активна 
участь громадськості, захист інформаторів, правове виховання населення, контроль міжна-
родних інституцій тощо.

Розглянемо кожен з цих пунктів детальніше.

1. Політична воля є основною умовою боротьби з корупцією. Однак волю української 
влади до викорінення корупції на різних етапах можна порівняти з волею алкоголіка до по-
збавлення від алкогольної залежності: на словах — одне, у справах — протилежне.

2. Стратегії і плани дій українського уряду у цьому питанні також можна описати за допо-
могою метафори Володимира Маяковського: «Я планов наших люблю громадьё! Размаха шаги 
саженья...». Дійсно, стратегії часто виявляються надто претензійними та глобальними, а пла-
ни — майже нереальними та неадекватними соціальній реальності.

Якщо звернутися до законодавчої бази, яка визначає загальну стратегію української влади 
щодо попередження, перешкоджання та протидії корупції, то маємо цілу низку актів виданих 
органами виконавчої влади з моменту здобуття Україною незалежності і по сьогоднішній день. 

Так, Президент видав 80 актів з питань боротьби з корупцією:
Укази Президента України
•	 Про Національну програму боротьби з корупцією від 10.04.1997
•	  Про Концепцію боротьби з корупцією на 1998-2005 роки від 24.04.1998
•	 Про Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» від 

11.09.2006
Відповідно, Уряд видав за 20 років 43 акта з цих питань.
Постанови Кабінету Міністрів України Загального характеру
•	 Про затвердження плану заходів організаційного забезпечення реалізації Національ-

ної програми боротьби з корупцією від 24.04.1997
•	 Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 

2011–2015 роки — від 28.11.2011
•	 Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції — від 02.07.2014

Микола ХАВРОНЮК,
Директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ, професор кафедри 
кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка
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Щорічні
•	 Про план заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 1999 рік — від 10.05.1999
•	 ... на 2000 рік — від 03.07.2000
•	 ... на 2001 рік — від 06.05.2001
•	 ... на 2003 рік — від 15.05.2003
Такі Постанови приймались переважно в середині року, при чому на 2002 і 2004 роки та-

ких плани не були затверджені взагалі. 
Легіслатура України, Верховна Рада, прийняла 92 закони та різних інших рішень щодо бо-

ротьби з корупцією.
Серед них такі Постанови 
•	 Про невідкладні заходи щодо боротьби з організованою злочинністю і корупцією — 

від 07.05.1993
•	 Про обрання постійної Комісії ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією — від 03.06.1994

3. Коли ми ведемо мову про правила, то маємо на увазі нормування одержання сувенірів/
подарунків та інші етичні правила добропорядності і вирішення конфлікту інтересів, досту-
пу до інформації, закупівель тощо.

Закон України про боротьбу з корупцією від 05.10.1995 протягом 1997 — 2006 років було 
суттєво змінено (вийшло 11 законів про зміни), що руйнувало саму суть боротьби з коруп-
цією. Оскільки, по-перше, було скасовано положення про позбавлення права обіймати по-
сади. По-друге, введено спеціальне положення щодо боротьби з корупцією в податкових 
органах. 

Значно вплинула на ситуацію ратифікація 18 жовтня 2006 року міжнародних конвенцій, 
зокрема Конвенції ООН проти корупції, Додаткового протоколу до неї і Кримінальної кон-
венції про боротьбу з корупцією (РЄ), оскільки наклала на українську владу ряд зобов’язань. 
Таким чином, 12 грудня 2006 року було прийнято постанову «Про прийняття за основу про-
екту Закону України про засади запобігання та протидії корупції», а через два роки, 11 черв-
ня 2009, створено ряд законопроектів та винесено на голосування ВР: 

•	 Про засади запобігання та протидії корупції
•	 Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень
•	 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 

корупційні правопорушення.
Однак Верховна Рада України визнала їх чинними, але не діючими та двічі відклада-

ла вступ у дію цих законів. Процес відстрочування набуття ними чинності завершується 21 
грудня 2010 року з прийняттям Закону «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 
законів України щодо запобігання та протидії корупції». Як бачимо, з 1 січня по 1 липня 2011 
року не діяв жодний спеціальний антикорупційний закон.

Іншим аспектом законодавчих спроб попередити корупцію став Закон «Про здій-
снення державних закупівель» прийнятий 1 червня 2010 року. Дотримання цього зако-
ну мало перешкоджати корупції у сфері державних закупівель. Проте протягом наступ-
них трьох років внесено десятки доповнень до його статті 2 (Дія цього Закону не поши-
рюється на випадки, якщо предметом закупівлі є...) і статті 39 (Процедура закупівлі в 
одного учасника застосовується замовником як виняток), що давало можливість обхо-
дити цей закон.

Закони прийняті 7 квітня 2011 року — Про засади запобігання і протидії корупції та Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 
правопорушення — також доволі сумнівного змісту. Зокрема, в Законах не була прописана 
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відповідальність юридичних осіб. Таким чином, перші два закони ніби й діяли, але як профа-
нація. З одного боку, діяла заборона передавати держорганам майно, а з іншого боку — від-
повідальність за порушення не було встановлено. Також не передбачало відповідальності не-
правильне декларування майна та доходів. Більше того, Закон не зобов’язував жодні держав-
ні органи здійснювати спеціальні перевірки. 

Однак 2013 року провели 79 тисяч спеціальних перевірок щодо кандидатів на посади, 
пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. І виявили 39 осіб, 
які не повідомили про їхню судимість і 37 осіб, які повідомили недостовірні дані про освіту. 
При цьому міністрами — відомо — призначали людей без вищої освіти.

Антикорупційний комітет при Президентові створили, але фактично він не діяв, тобто не 
виконував тих функцій, які було на нього покладено. Аналізуючи роботу органу, доводиться 
зробити висновок, що його було утворено лише для створення нових посад і, відповідно, до-
даткових робочих місць.

У 2014 році ніби почалось «антикорупційне свято» у парламенті. З весни прийнято закони: 
•	 «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»;
•	 «Про здійснення державних закупівель»
•	 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної анти-

корупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європей-
ським Союзом візового режиму для України» (ним встановлено квазі-кримінальну 
відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення)

•	 «Про очищення влади». 
Однак стосовно останнього Закону на сьогодні вже внесено до КСУ подання Верховного 

Суду з проханням вивести з-під дії цього Закону: членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, його першо-
го заступника, заступника та суддів, які постановляли ухвали про дозвіл на затримання з ме-
тою приводу, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ухвалю-
вали рішення про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності осіб у 
зв’язку з подіями на Майдані та загалом Революцією Гідності.

Згодом 14 жовтня 2014 року приймається наступний пакет законів:
•	 Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна страте-

гія) на 2014-2017 роки
•	 Про запобігання корупції
•	 Про Національне антикорупційне бюро України
•	 Про прокуратуру
•	 Про визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів
•	 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-

ним шляхом.
•	 Дію Закону «Про запобігання корупції» відкладено на 26 квітня 2015 року, при чому 

у Прикінцевих положеннях нового Закону «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 
2014 р. зазначено:

•	 цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вво-
диться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності;

•	 визнати такими, що втратили чинність, Закон «Про засади запобігання і протидії ко-
рупції», Закон «Про правила етичної поведінки».

Отже, з 26 жовтня 2014 р. по 26 квітня 2015 р. — не діє жодний спеціальний антикоруп-
ційний закон. І хоча зараз цього ще ніхто не відчув, але як тільки якась кримінальна справа 
щодо корупціонера дійде до апеляції — кожен адвокат зможе вказати на те, що обвинувачен-
ня не має сили, оскільки Закон де юре не діє.
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Як бачимо, ситуація видається доволі курйозною. Але до цього ще додамо те, що1 квітня 
— день подачі декларацій майна та доходів державних посадовців та парламентарів, що сим-
волічно співпадає з Днем сміху. 

Можна додати, що народні депутати у випадках, коли не могли знайти згоди між собою, вико-
ристовували інші механізми для того, щоб не виконувати певні антикорупційні правила, зокре-
ма звертались до КС безпосередньо або за домовленістю це робив ВСУ. Подібне траплялося три-
чі — у 2004, 2010 і 2012 роках. Зокрема, через кілька місяців після прийняття Закону «Про засади 
запобігання і протидії корупції» від 4 квітня 2011 р., як КСУ визнав неконституційними його пев-
ні положення, і фактично дозволив державним службовцям та іншим суб’єктам відповідальності 
за корупційні правопорушення не декларувати майно, доходи, витрати і зобов’язання близьких 
їм осіб. Ще через рік КСУ фактично дозволив народним депутатам та іншим суб’єктам: 

а) поєднувати політичну і безнес-діяльність;
б) не подавати декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характе-

ру за 2011 рік згідно з новим законом.

4. Систематичний «ремонт» правил необхідний для того, щоб тримати під контролем си-
туацію та вчасно й ефективно реагувати на зміни ситуації в питанні корупції. Задля цього 
застосовується антикорупційна експертиза, тобто пошук тих нових можливостей, які здат-
ні застосувати корупціонери. Вони вже звикли жити на широку ногу і відмовлятися від цьо-
го більшості буде дуже важко.

Саме поняття антикорупційної експертизи визначене у ст. 1 Закону «Про запобігання ко-
рупції». Антикорупційна експертиза — це діяльність із виявлення в НПА (проектах НПА) 
положень, які здатні сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, 
пов’язаних з корупцією (корупціогенних факторів).

Вичерпний перелік корупційних правопорушень (злочинів) визначено у примітці до ст. 
45 Кримінального кодексу України. Корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу є:

•	 заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем — части-
ни 2, 3, 4 і 5 ст. 191, частини 2 і 3 ст. 262, частини 2 і 3 ст. 308, частини 2 і 3 ст. 312, час-
тини 2 і 3 ст. 313, ч. 2 ст. 320, частини 1 і 2 ст. 357, частини 2 і 3 ст. 410;

•	 зловживання службовим становищем, тобто використання службових повноважень 
чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержати неправомірну вигоду — стат-
ті 364, 364-2, 365-2;

•	 прийняття неправомірної вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди 
для себе чи інших осіб або ж обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди 
особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції», або на її вимогу іншим 
фізичним чи юридичним особам — статті 354, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2;

•	 незаконне збагачення — ст. 368-2 КК України.
Вичерпний перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією, визначено у главі 13-А 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка має назву «Адміністративні пра-
вопорушення, пов’язані з корупцією». Це:

•	 ст. 172-4 — порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності;

•	 ст. 172-5 — порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків; 
•	 ст. 172-6 — порушення вимог фінансового контролю;
•	 ст. 172-7 — порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
•	 ст. 172-8 — незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з ви-

конанням службових повноважень;
•	 ст. 172-9 — невжиття заходів щодо протидії корупції. 
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Якщо типологізувати головні недоліки антикорупційних законів, то їх виявиться п’ять: 
неправильне визначення функцій органів влади, колізії та вади законодавчої техніки, про-
галини в регулюванні, неправильне визначення умов реалізації належного особа-одержувач 
публічних послуг права та неправдиві цілі прийняття законопроекту. 

Перш за все, варто розглянути неправильність визначення функцій, повноважень 
(обов’язків) і відповідальності певних суб’єктів (органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування, їхніх посадових і службових осіб та інших осіб, на яких поширюється дія 
Закону «Про запобігання корупції». Слабкими сторонами формулювання функцій посадових 
осіб є, зокрема, спосіб визначення компетенції за формулою «має право», широта дискрецій-
них повноважень, надмірна свобода підзаконної нормативності та відсутність відповідаль-
ності за правопорушення. 

Другий тип недоліків — це, як ми вже зазначили, колізії та корупціогенні вади законодав-
чої техніки. 

Третій — прогалини в регулюванні. Відповідно, маємо прогалини в матеріальному праві, 
відсутність або недостатність контролю і прозорості, недостатність адміністративних і судо-
вих процедур та відсутність конкурсних (аукціонних) процедур.

Четвертим типом вважаємо неправильне визначення умов реалізації належного особі 
— одержувачу публічних послуг права (необґрунтовані обтяження при його реалізації) або 
умов виконання обов’язку.

П’ятий тип недоліків полягає в неправдивих цілях прийняття законопроекту. 
ЦППР та інші ГО провели понад 150 антикорупційних експертиз у 2013–2014 роках. За-

галом у 2013 році на правову експертизу до Міністерства юстиції надійшло 4604 проекти 
нормативно-правових актів — за її результатами корупційні ризики були виявлені у 19 про-
ектах нормативно-правових актів (0,4%).

Для порівняння: лише у І половині 2014 р. ЦППР проводились — на основі спеціально 
розроблених методик — антикорупційні експертизи 90 законопроектів, внесених на розгляд 
Верховної Ради України.

У 66 із них (73%) виявлено корупційні ризики, причому у 14 законопроектах — по одно-
му, а у 42 законопроектах — від 2 до 17 таких ризиків, а загалом виявлено 246 корупційних 
ризиків, що полягають у надширокому адміністративному розсуді, прогалинах правового ре-
гулювання, колізіях тощо.

Про це письмово, з наведенням належного обґрунтування, повідомляли відповідні парла-
ментські комітети і фракції.

Проте народні депутати продовжують голосувати за вигідні їм закони, у 95% випадків іг-
норуючи висновки антикорупційної експертизи, обов’язку враховувати які не існує.

Підтримку ми знайшли лише у шести випадках.
У ст. 56 цього ж Закону визначено види такої експертизи.
Обов’язкова здійснюється двома суб’єктами:
а) Міністерством юстиції (далі — МЮ) України;
б) комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання бо-

ротьби з корупцією, — щодо проектів НПА, внесених на розгляд Верховної Ради України на-
родними депутатами України.

Відповідно до ст. 93 Регламенту Верховної Ради України, кожен законопроект, проект ін-
шого акта після його реєстрації не пізніш як у 5-денний строк направляється у комітет з пи-
тань боротьби з корупцією, для підготовки експертного висновку щодо його відповідності 
вимогам антикорупційного законодавства.

Такий висновок має бути підготовлений і переданий до головного комітету не пізніш як у 
21-денний строк з дня отримання законопроекту, проекту іншого акта для надання висновку.
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Але на сьогодні експертів в комітеті немає. Методології проведення експертизи Коміте-
том також немає. Хоча відповідно до Закону «Про запобігання корупції» порядок і методоло-
гію проведення антикорупційної експертизи кожен, хто її проводить, визначає сам для себе. 
Цим ніхто ще серйозно в комітеті не займався, а висновки експертизи громадської та ГНЕУ 
комітет до уваги не бере.

5. Невідворотність юридичної відповідальності. Наприклад, упродовж 2013 року за 
вчинення корупційних злочинів засуджено лише 799 осіб (із них 201 особа — представники 
приватної сфери). 482 із 799 засуджених осіб (тобто 60%) звільнено від покарання, ще понад 
30% засуджено до штрафу та інших м’яких покарань, і лише 9% — до передбаченого санкція-
ми статей позбавлення волі. Трохи пізніше їх звільняють за хворобою чи з інших підстав. Но-
вий закон від 14.10.14 передбачає нові методи для запобігання цього.

За результатами діяльності у 2013 році спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері 
протидії корупції до суду направлено 2168 протоколів про адміністративні корупційні пра-
вопорушення. Але реалізовані вони лише на 78% (за цими протоколами до відповідальності 
притягнуто 1696 осіб, з яких 133 — представники приватної сфери).

За новим законом:
•	 повне повернення незаконно захопленого, у т.ч. з-за кордону;
•	 заборона для юрид. осіб, занесених до Реєстру корупціонерів, брати участь у держав-

них закупівлях.

6. Від парламенту та уряду насамперед залежить створення можливостей для зростання 
економіки і добробуту населення. Поки чиновник одержує на руки 2–3 тисячі гривень, він 
стоїть перед вибором з двох «зол»: або бути чесним жебраком, або продовжувати ризикува-
ти. Тому головне — аби держслужба була такою привабливою, щоб було що втрачати у разі 
викриття в корупції.
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ФОРМУВАННЯ ДЕПУТАТСЬКОГО КОРПУСУ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИУ ВІД 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ВИБОРАХ 1998, 
2002 ТА 2012

У статті досліджено досвід формування депутатського корпусу Верховної Ради Украї-
ни від Волинської області на виборах 1998; 2002; 2012 рр. Проаналізовано результати парла-
ментських виборів за пропорційною і мажоритарною складовими виборчих систем України. 
Узагальнено, на основі статистичних даних Центральної виборчої комісії, які політичні сили 
балотувались і які отримали депутатські мандати. Встановлено особливості процесу фор-
мування депутатського корпусу Верховної Ради України від Волинської області.

Ключові слова: Верховна Рада України, народний депутат України, депутатський корпус, 
парламентарій, вибори, змішана виборча система, Волинська область.

Постановка проблеми та її значення. Формування депутатського корпусу Верховної 
Ради України як утвердження інституту представництва волевиявлення народу у регіональ-
ному аспекті за змішаною виборчою системою.

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Серед вітчизняних дослідників електо-
рального процесу на виборах до Верховної Ради України слід відзначити таких учених як: Р. 
Балабан, який досліджує основи теорії та аналізу виборчої системи, узагальнює електораль-
ний досвід сучасної України та результати парламентських перегонів доби незалежності [1]. 
Л. Кочубей здійснює системний політологічний аналіз виборчих технологій, які використо-
вувалися в українській практиці за роки незалежності під час виборів до парламенту [2].

І.  Кресіна, Н.  Богашева, Ю.  Ключковський аналізують основні тенденції, особливості, 
чинники парламентських виборів в Україні [3 ; 4]. Ю. Шведа аналізує політичні вибори, ви-
борчу демократію, виборчий процес та виборчі системи [5]. Є. Шаповал досліджує систему 
виборів до Верховної Ради України[6]. 

Однак бракує ґрунтовних досліджень, де узагальнено аналізується процес формування 
депутатського корпусу Верховної Ради України. Досвід депутатів від Волині, на виборах 1998; 
2002; 2012 рр. не було достатньо повно досліджено, що й актуалізує подальші дослідження да-
ної проблеми.

Мета дослідження. Аналіз регіональної практики формування депутатського корпусу 
Верховної Ради України від Волинської області за змішаною виборчою системою. Для досяг-
нення поставленої мети передбачається вирішити такі завдання:

•	 дослідити процес формування депутатського корпусу Верховної Ради України від Во-
линської області на виборах 1998; 2002; 2012 р.; 

•	 узагальнити результати парламентських виборів за пропорційною і мажоритарною 
складовими (на прикладі багатомандатного загальнодержавного округу та одноман-
датних округів Волинського регіону); 

•	 виявити, на основі статистичних даних Центральної виборчої комісії, 
•	 склад політичних сил, що балотувались і представники яких отримали депутатські 

мандати;
•	 встановити роль процесу формування депутатського корпусу Верховної Ради Украї-

ни від Волинської області для становлення парламентаризму в цілому.

Ілона МІРЧУК,
Аспірантка Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
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Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. 
Розвиток та функціонування інституту демократії є необхідною умовою для становлення 
громадянського суспільства. Основоположним принципом демократії є принцип виборнос-
ті, який передбачає формування апарату державної влади за допомогою виборів. Вибори є 
засобом впливу громадянського суспільства на державу. Вибори є основним компонентом 
виборчих систем. Виборча система є важливою складовою політичного режиму. Термін «ви-
борча система» у широкому розумінні означає «порядок організації і проведення виборів до 
представницьких органів державної влади, місцевого самоврядування і здійснення громадя-
нами своїх виборчих прав. Ґрунтується на принципах виборчого права». У вузькому сенсі ви-
борча система — це «спосіб визначення результатів виборів» [7, 362].

Прийняття Конституції України 1996 р. стало важливим етапом у розвитку і становленні 
українського виборчого законодавства. У 1997 р. відбулось запровадження змішаної вибор-
чої системи, із прийняттям Закону «Про вибори народних депутатів України». Вибори 1998 
та 2002 рр. давали можливість отримати депутатські мандати за результатами голосування у 
загальнодержавному виборчому окрузі із 4% прохідним бар’єром, а у 2012 р. цей бар’єр ста-
новив 5 %.

Електоральний процес характеризується зростанням кількості політичних партій. Так, 
напередодні виборчого процесу 1998 р. кількість політичних партій, зареєстрованих Мініс-
терством юстиції, зросла з 40 (у 1996 р.) до 51 (у 1997), тобто збільшилася на 11 партій. Далі 
кількість політичних партій зросла ще більше, і перед виборами 2002 року їх стало вже 123.

У 1998 р. чергові вибори до Верховної Ради України вперше проводилися за змішаною 
мажоритарно-пропорційною системою. У виборах взяли участь 30 політичних партій та ви-
борчих блоків, до виборчих списків яких було включено 3539 кандидатів у народні депута-
ти України. За результатами голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчо-
му окрузі лише 8 партій (блоків) подолали чотиривідсотковий бар’єр і отримали певну част-
ку депутатських місць: Комуністична партія України — 84 мандати, Народний Рух України, 
Виборчий блок Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за на-
род, за Україну!» — 29, Партія Зелених України — 19, Народно-демократична партія — 17, По-
літична партія «Всеукраїнське об’єднання «Громада» — 16, Прогресивна соціалістична партія 
України та Соціал-демократична партія України (об’єднана) здобули по 14 мандатів кожна.

Інша половина конституційного складу Верховної Ради України обиралася в 225 одноман-
датних округах, в яких станом на 29.03.1998 ріку було зареєстровано 3962 кандидати у народ-
ні депутати України. Активність виборців — 71,21% [8].

Очевидним ставало зростання кількості й ваги в українській політиці центристських 
партій. Аналітики відносили до них партію «Реформи і порядок, СДПУ (о), Всеукраїнське 
об’єднання «Громада», НДП, АПУ, партію «Трудова Україна» та інші політичні сили, які сфор-
мувалися напередодні парламентських перегонів. У той же час результати виборів показа-
ли відносну слабкість молодих центристських сил: лише чотири партії центристського спря-
мування (ПЗУ, НДП, запровадження змішаної виборчої системи, із прийняттям Закону «Про 
вибори народних депутатів України». Вибори 1998 та 2002 рр. давали можливість отримати 
депутатські мандати за результатами голосування у загальнодержавному виборчому окрузі із 
4% прохідним бар’єром, а у 2012 р. цей бар’єр становив 5 %.

«Громада» та СДПУ (о) зуміли подолати чотирьохвідсотковий бар’єр і потрапити до Вер-
ховної Ради. Це було обумовлено рядом причин: по перше, центристські налаштовані грома-
дяни зазвичай менше схильні брати участь у виборах, позбавляючи тим самим центристські 
партії своїх голосів. По-друге, громадяни, ще не маючи достатнього досвіду свідомого полі-
тичного вибору, легше голосували за ті партії, які мали чітке політико-ідеологічне обличчя. 
А такими виявилися ті, що перебували на лівому або правому крилі ідеологічного спектру. 
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Центристи ж із їхньою виваженістю та поміркованістю часто видаються виборцям невираз-
ними і незрозумілими [9, 387–389].

В одномандатних виборчих округах за мажоритарною складовою від Волинської облас-
ті до Верховної Ради ІІІ скликання (1998–2002 роки) увійшли такі народні депутати: Діброва 
В. Г. (№ 19), Ващук К. Т. (№ 20), Мартиненко М. В. (№ 21), Свирида О. М. (№ 22), Шевчук С. В. 
(№ 23). До складу Верховної Ради на виборах 1998 р, за даними ЦВК, за мажоритарною скла-
довою від Волині висувались депутати від 20 партій та кандидати-самовисуванці. Найбіль-
ше мандатів прагнули отримати представники таких політичних сил: Партія Зелених Украї-
ни, Республіканська християнська партія, Виборчий блок партій «Національний фронт», На-
родний Рух України, Народний Рух України, Партія «Наша Україна» (Партія «Реформи і по-
рядок»), Християнсько-демократична партія України, Виборчий блок партій «Європейський 
вибір України», Народно-демократична партія та інші політичні партії та об’єднання [10].

Однією з особливостей виборчої кампанії 2002 р. стало збільшення ролі і впливу на резуль-
тати виборів особистісних якостей лідера. На відміну від виборів 1998 р., рейтинги деяких по-
літиків були вищими, ніж їх партій чи блоків, тому у назвах політичних об’єднань вони вико-
ристовували своє ім’я. Так, серед виборців провідних політичних сил найчастіше на вирішаль-
ну роль особистісних якостей лідера у підтримці партії (блоку) вказували представники електо-
рату блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». Високі рейтинги політичних об’єднань Юлії Тим-
ошенко та Наталії Вітренко також значною мірою були зумовлені популярністю перших номе-
рів їхніх списків. Тобто шанси здобути перемогу на виборах, в першу чергу, мали блоки, очолю-
вані сильними харизматичними лідерами, а не окремі партії [9, 406–407].

Напередодні виборів 2002 р., існували 123 політичні партії, зареєстровані Міністерством 
юстиції України. Із них 7 називали себе християнськими, 7 — зеленими чи екологічними (при-
чому 5 з них були зареєстровані в 2001 р.), 5 — комуністичними, 5 — соціал-демократичними, 
5 партій заявляли, що представляють інтереси сільського населення, ще 5 партій називали 
себе представниками інтересів українських жінок. У виборах народних депутатів України у 
2002 р. тільки 6 партій, які були суб’єктами виборчого процесу 1998 р., — КПУ, ПЗУ, СДПУ(о), 
Всеукраїнська партія трудящих, Соціал-демократична партія України, Українська національ-
на асамблея — повторно взяли участь як самостійні суб’єкти виборчого процесу, і тільки 
двом з них — КПУ й СДПУ(о) — вдалося знову подолати 4 % виборчий бар’єр.

До складу Верховної Ради України четвертого скликання за результатами виборів 2002 р. 
у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі увійшло 6 політичних сил, з них 
3 блоки — Виборчий блок політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна», Ви-
борчий блок політичних партій «Блок Юлії Тимошенко», Виборчий блок політичних партій 
«За Єдину Україну», — в які сукупно входило 19 партій, та 3 окремі політичні партії — КПУ, 
СПУ, СДПУ(о). Підсумок виборів за пропорційною складовою: «Блок Віктора Ющенка «Наша 
Україна» — 70 мандатів, КПУ — 59, блок «За Єдину Україну» — 35, «Блок Юлії Тимошенко» — 
22, СПУ — 20, СДПУ(о) — 19 мандатів.

Водночас зауважимо, що мажоритарна складова у 1998 та 2002 рр. дещо деформувала 
остаточні підсумки виборів щодо впливу партій та блоків у Верховній Раді України. 1998 р. в 
одномандатних виборчих округах було зареєстровано 3962 кандидати, з них 1720 кандидатів 
(тобто 43,41 %), які номінувалися шляхом самовисування. У 2002 р. усіх кандидатів було заре-
єстровано 3084, з них 1547 кандидатів номіновано за поданнями партій (блоків), а 1537 (тоб-
то 49,84 %) — шляхом самовисування. Серед переможців в одномандатних округах у 1998 р. 
кандидати, що самовисунулися, становили 57,3 % (129 у 225 округах), а в 2002 р. — 40,9 % (92 
у 225 округах). Результати за мажоритарною складовою щодо мандатів, отриманих висуван-
цями партій (блоків), теж суттєво відрізнялися від підсумків голосування за ці партії за про-
порційною складовою [12, 15].
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В одномандатних виборчих округах за мажоритарною складовою від Волинської облас-
ті до Верховної Ради ІV скликання (2002–2006 роки) увійшли такі народні депутати: Слабен-
ко С. І. (№ 19), Бондарчук С. В. (№ 20), Мартиненко М. В. (№ 21), Бондар В. Н. (№ 22), Єремє-
єв І. М. (№ 23).

На виборах 2002 р. до Верховної Ради від Волинської області висувались депутати від пар-
тій та кандидати-самовисуванці. Найчисельнішими були представники таких політичних 
сил: Блок «Наша Україна», Блок «За Єдину Україну», Блок Юлії Тимошенко, Соціалістична 
партія України [10].

ВиборидоВерховноїРадиУкраїни,згіднозчиннимзаконодавством, проходять 28 жовтня 
2012 р. на основі Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопа-
да 2011 р. [11].

Цим законом встановлено п’ятивідсотковий прохідний бар’єр і змішану систему: 225 де-
путатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списка-
ми від політичних партій, а інші 225 — за мажоритарною системою в одномандатних окру-
гах. Участь у виборах беруть тільки політичні партії; участь блоків, які складаються з партій, 
не передбачено.

Офіційна виборча кампанія розпочалася 30 липня 2012 р. В одномандатних виборчих 
округах за мажоритарною складовою від Волинської області до Верховної Ради VІІ скликан-
ня (2012–2014 роки) увійшли такі народні депутати: Мельник Є. І. (№ 19), Мартиняк С. В. (№ 
20), Івахів С. П. (№ 21), Палиця І. П. (№ 22), Єремєєв І. М. (№ 23).

За мажоритарною складовою до Верховної Ради на виборах 2012 р. від Волинської області 
висувались представники від 12 партій та кандидати-самовисуванці. Самовисуванці станови-
ли більшість, а саме — 44 кандидати у народні депутати. Найбільше мандатів прагнули отрима-
ти представники таких політичних сил: Партія регіонів, Політична партія «УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», Українська Народна Партія, Комуністич-
на партія України, політична партія Всеукраїнськео б’єднання «Батьківщина» [10]. 

Підсумки участі партій у виборах 1998, 2002 та 2012 рр. показують, що пропорційна скла-
дова виборчої системи реально сприяла становленню впливових і суспільно визнаних по-
літичних партій в Україні. Зокрема, поступово почали формуватися стабільні виборчі бло-
ки (наприклад, Блок Юлії Тимошенко, Блок «Наша Україна»), які, незважаючи на певні змі-
ни у своєму складі, успішно проіснували протягом усього періоду четвертого скликання Вер-
ховної Ради України і повторно взяли участь у виборах. З огляду як на нестабільність інших 
блоків (блок СПУ–СелПУ у 1998 р., блок «За єдину Україну» у 2002 р.), так і на зміни у скла-
ді тих, що збереглися, поки що блоки політичних партій слід розглядати як деяку проміжну 
форму консолідації політичного спектру України [12, 14].

Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, проаналізувавши український 
досвід формування депутатського корпусу від Волинської області на виборах до Верховної 
Ради України (1998, 2002 та 2012 рр.) можна стверджувати, що спостерігається тенденція 
збільшення кількості партій за пропорційною складовою, та кількість самовисуванців — за 
мажоритарною. Від 1998 до 2012 р. політичні партії та об’єднання формувались та ставали 
суспільно знаними та значущими. Варто зазначити, що у статті увагу зосереджено і на мажо-
ритарну складову (на прикладі Волинської області), де прослідковується збагачення політич-
ного спектру партій, але спостерігається і велика кількість самовисуванців.
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THE FORMING EXPERIENCE OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE CHAMBER OF 
DEPUTIES FROM VOLYN REGION ON THE ELECTION OF 1998, 2002 AND 2012

Abstract: In this article it is investigated the forming experience of the Verkhovna Rada of Ukraine 
chamber of deputies from Volyn region on the election of 1998, 2002 and 2012. It is analyzed the results 
of the parliamentary election by the proportional and majority components of the election systems 
of Ukraine. It is extended on the basis of the statistic facts of the Central election Committee, which 
political forces were put to the vote, and which of them received the deputy mandates. It is established 
the peculiar features of the forming process of the chamber of deputies from Volyn region.

Keywords: Verkhovna Rada of Ukraine, the national representative of Ukraine, chamber of 
deputies, member of parliament,election, mixed voting system, Volyn region.

FORMOWANIA ORMOWANIA KORPUSU DEPUTOWANYCH 
UKRAIŃSKIEJ RADY NAJWYŻSZEJ Z OBWODU WOŁYŃSKIEGO NA 
WYBORACH W ROKU 1998; 2002; 2012.

Streszczenie: Ten artykuł bada doświadczenie formowania korpusu deputowanych ukraińskiej 
Rady Najwyższej z obwodu Wołyńskiego na wyborach w roku 1998; 2002; 2012. Wykonywano 
analizę wyników wyborów parlamentarnych w ramach większościowych i proporcjonalnych 
składników mieszanej systemy wyborczy. Na podstawie statystycznych danych z Centralnej Komisji 
Wyborczej uogólniono jakie partii polityczne prowadziły do Rady i jakie otrzymały mandatów. 
Ustalono osobliwości procesu tworzenia korpusu deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy z 
obwodu Wołyńskiego. Słowa kluczowe: Rada Najwyższa Ukrainy, deputowany Ukrainy, korpus 
deputowanych, wybory, parlamentariusz, mieszany system wyborczy, obwód Wołyńsk.
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КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Культурна політика — це вся сума свідомих дій в суспільстві, спрямованих на досягнен-
ня певних культурних цілей шляхом оптимального використання всіх фізичних та духовних 
ресурсів, що їх посідає суспільство. Сьогодні проблема культурної політики — це проблема 
державного і суспільного статусу культури, але ті, хто говорить про її слабкість чи зовсім від-
сутність в сучасній Україні, глибоко помиляються. Помилковість подібних тверджень бере по-
чаток в існуючих вже у суспільстві широких розбіжностях між уявленнями про самоцінність 
культури як такої, значення культури для становлення людини, роль та функції культури в сус-
пільстві, і нарешті, можливості культури як чинника, що прискорює соціальні перетворення.

Особлива проблема — відсутність довгострокових стратегій державної політики, орієнто-
ваної на підвищення соціальної ефективності всієї інфраструктури культурної галузі, її реаль-
ного впливу на суспільне життя. Це відображається в уразливості запропонованих загальних 
напрямків розвитку галузі культури на середньострокову і довгострокову перспективу.

Культура надає всьому суспільству, соціальним групам, а також кожній людині нормовані 
способи організації поведінки, регулювання взаємодії, формування оцінок і самоідентичнос-
ті, тобто усвідомлення себе членами свого загальносоціального, групового та індивідуально-
го «Я». Разом з тим культура містить в собі історичні механізми самоадаптації суспільства до 
мінливого середовища, які дозволяють активізувати соціальну практику, залишати в мину-
лому застарілі традиції, утверджуючи замість них нові поведінкові норми і духовні цінності. 

Таким чином, дієва державна культурна політика повинна максимально сприяти роз-
витку громадянської активності населення, що створює реальні передумови для освоєння і 
створення культурних цінностей, досягнень. Цей акцент та пріоритет в управлінні культур-
ними процесами і визначають актуальність цього питання.

У країнах з розвиненою демократією держава завжди виступала одним із суб’єктів куль-
турної політики, яка провадила прогресивні принципи культурного розмаїття і культурно-
го плюралізму, свободи творчого самовираження і саморозвитку особистості, що дозволя-
ло реалізовувати культурні права та інтереси різних народів у сучасному світі. Не втративши 
свого значення і нині, ці принципи доповнювалися новими положеннями, що випливають з 
ускладнень і кардинальних змін, що відбуваються в культурі у зв’язку з розвитком інформа-
ційних технологій та глобалізаційними тенденціями.

Майбутнє національної культури кожної країни багато в чому залежить від закріплено-
го в суспільстві ставлення до людини і її можливостей творчої участі в перетворенні соціаль-
ного середовища. Так, розширене розуміння культури, важливість ролі традицій і поновлен-
ня ціннісно-смислових підстав життєдіяльності українців — це ті підстави, на яких будується 
стратегічна концепція культурної політики країни, що орієнтована на вирішення масштаб-
них соціокультурних завдань, таких як поліпшення якості життя людей, соціальна інтегра-
ція, зміцнення соціальної злагоди, досягнення солідарності та міжкультурного діалогу. Саме 
на ці завдання націлена зараз державна політика в Україні, яка покликана інтегрувати в наше 
суспільство кращі європейські стандарти.

В основі такої стратегії закладена ідея поєднання зусиль всього суспільства у формуванні 
єдиного культурного простору і колективної ідентичності українців. Вона заснована на комп-

Марина СТАРОВА,
Національна академія державного управління при Президентові України



26 Вибрані роботи учасників Четвертої щорічної міжнародної конференції

лексному підході до культури і передбачає істотне розширення області культурної політики. 
Такий підхід націлений на інтегральну, конвенціональну за своєю суттю, стратегію культур-
ної політики держави, націлену на її узгодження з «політиками», проведену в інших облас-
тях, на подолання відомчих бар’єрів, на зміцненні в процесі регуляції соціокультурного жит-
тя взаємодії всіх суб’єктів — управлінських структур різних рівнів влади, держави з бізнес- і 
громадськими організаціями. Виходячи з цього, стратегія інноваційної політики держави у 
сфері культури повинна бути спрямована, насамперед, на вирішення наступних завдань: 

•	 вирівнювання соціального середовища при збереженні унікальності і різноманіття 
регіональних культур та плюралізму субкультур українського суспільства;

•	 просування культурної політики на муніципальний рівень, як найближчий до люди-
ни — творця і споживача культури, — на якому повинні вирішуватися основні питан-
ня задоволення культурних потреб.

Розуміння того, що сфера культури потребує серйозної підтримки з боку держави, чіт-
ко виявляється й при аналізі результатів соціологічних опитувань. Так, на запитання «Якщо 
Ваша думка про культурну політику негативна, що конкретно Вас не влаштовує в ній?», що 
було поставлене респондентам у 2013 році, 61,4% населення у якості головної причини від-
значили «фінансування культури». Причому серед молодих людей у віці 18-24 років, які не 
жили в умовах соціалістичної системи, тобто при патерналістській моделі культурної політи-
ки, цю думку розділили більше 70%. Одна третина респондентів пов’язує це з проведенням 
ринкової реформи. Серед інших чинників, що викликають невдоволення проведеною куль-
турною політикою — ставлення до загальнонаціонального і культурного багатства (40,9%). 

Від того, на якому рівні перебуває культура спілкування державних службовців, багато в 
чому залежать результати їхньої професійної діяльності. Це знайшло відображення у Зако-
ні України «Про державну службу», в якому визначено одним із обов’язків державного служ-
бовця дотримуватися встановлених законодавством правил професійної етики. Етика, мо-
раль і політика, які тісно між собою пов’язані, переживають у наші дні процес бурхливого 
відродження, коли занепадають ідеології, воскресає етико-політичне теоретизування — не-
обхідне для будь-якого аналізу сучасного суспільства.

Близьким та зрозумілим для української свідомості може стати досвід проведення ре-
форм в традиційно дружніх до України державах — Польщі та Грузії. Вони є чудовим при-
кладом того, як за наявності хорошої мотивації та цілеспрямованого керівництва можна в 
короткі терміни провести ефективні реформи та повністю переформатувати існуючу систе-
му державного управління на новий лад. Звісно, можна багато говорити про помилки чи не-
доліки в процесах реформування в цих двох країнах, але жодні зміни не відбуваються без-
болісно та безпомилково. Головний акцент треба робити на якісному аналізі закордонного 
досвіду, їхніх успіхах та помилках, а вже після цього зважено та послідовно вводити резуль-
тати в Україні.

Звісно, для того, щоб провадити ефективні зміни в державі необхідні нові, незаангажовані 
обличчя в системі управління. Це мають бути фахівці не тільки з хорошою вітчизняною осві-
тою, але й із досвідом життя на Заході, навчання чи стажування. Люди, не заражені старими 
управлінськими схемами, які готові працювати на результат за новими стандартами. І саме 
вони будуть будувати нову Україну у найближчі десятиліття. 

Українській державі, всім гілкам влади вкрай необхідна сучасна національна еліта, яка 
знає, в якому напрямі розвиватиметься суспільство, а також готова до впровадження ново-
введень, спираючись на національні соціокультурні традиції та власну історію. Розвиток дер-
жави постійно потребує формування справді нових еліт, які нестимуть відповідальність за 
долю країни, суспільство, його духовний стан, які володіють необхідними знаннями та з по-
вагою ставляться до історичних закономірностей розвитку.
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Така національна управлінська еліта не може формуватися стихійно. Держава повинна 
всіляко сприяти та заохочувати її формування. Тому одним із пріоритетних напрямів адміні-
стративної реформи в Україні є створення, по суті, нової системи підготовки, перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Така програма повинна бути дійсно новітньою, місткою, гнучкою, здатною чутливо реагу-
вати на виклики сьогодення та базуватися на світовому досвіді. І сьогодні така програма пе-
рекваліфікації державних службовців вже розроблена при Київській Політичній Школі. Ця 
одномісячна сертифікаційна програма створена для тих хто прагне поглибити свої знання та 
навички в управлінні. Це реальна можливість розкрити та реалізувати свій потенціал. Про-
грама реалізується за підтримки Вищої школи державного управління в Щецині (Польща) та 
Українського інституту демократії та сталого розвитку.

Мета програми — навчити нову генерацію лідерів та управлінців формувати громадян-
ське суспільство шляхом навчання та виховання на засадах європейських цінностей, високо-
го професіоналізму, моральних принципів через поєднання прикладних знань, практичних 
вмінь та потенціалу особистості опираючись на міжнародні стандарти. 

Київська Політична Школа і Український інститут демократії та сталого розвитку спіль-
но із комітетами Верховної Ради, при активній співпраці з Європейським Союзом та, зокре-
ма, Республікою Польща проводять комунікативні заходи (семінари, тренінги та ін.) з підго-
товки висококваліфікованих фахівців у сфері політичного менеджменту, управління, розви-
тку інновацій в Україні, для формування управлінських еліт на всіх рівнях від місцевого са-
моврядування до центральних органів влади.

Використання досвіду подібних організацій в інших країнах, які пройшли аналогічний 
період становлення десятки років тому, надає можливість студентам та слухачам отримати 
«рецепти» вирішення складної ситуації від провідних політиків, політологів, діячів культури 
та мистецтва, представників влади України та світу, які на протязі чотирьох днів інтенсивно-
го спілкування, передаватимуть частинку свого світу новим лідерам.

Учасники мають змогу обговорювати такі питання, як створення і ствердження ціннос-
тей, розуміння взаємозв’язку між керівництвом і владою. А також вони вчитимуться впли-
вати і відрізняти тактику управління в індивідуальних та інституційних випадках, зрозумі-
ють динаміку змін. Вони зможуть засвоїти широкий спектр стратегій лідерства і нові спосо-
би здійснення керівництва з позиції влади або тільки одного члена групи. А також протисто-
яти небезпеці і ризикам, пов’язаним із здійсненням керівництва, та вивчити, як використо-
вувати свій потенціал для розв’язання непередбачуваних ситуацій. 

Київська Політична Школа у своїй навчальній програмі пропонує широкий перелік кон-
цептуальних основ і унікальних методів навчання, призначених для побудови сценарію смі-
ливого і ефективного здійснення керівництва і врядування у важкі часи. Саме це і є необхід-
ністю сьогодення для підвищення зацікавленості та підтримки демократичних процесів, роз-
витку свідомості молодих громадян, які в майбутньому стануть українськими державними 
службовцями нового ґатунку.

В Україні існує добра воля до співпраці з Європою. І, що дуже важливо, Європа у свою 
чергу також рішуче налаштована на співпрацю з Україною, а також готова надати для цього 
всі необхідні ресурси. Україна — це велика європейська держава, гігант, який пробуджується 
від сну, країна, яка заново відкриває себе і свої можливості. Територіально найбільша країна 
Європи, вона, за умови належної політики, може відігравати роль впливового європейсько-
го актора з могутнім потенціалом. Цілком можливо, що сьогодні саме в Україні більшою мі-
рою, ніж деінде робиться європейська історія. І кожен гравець, який виходить на управлін-
ську арену України має у повній мірі відповідати вимогам часу та українським реаліям.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КОНТЕКСТІ 
ЛІБЕРАЛЬНОЇ ТА НЕЛІБЕРАЛЬНОЇ ФОРМ 
ДЕМОКРАТІЇ  

Стаття присвячена розгляду особливостей існування та розвитку парламентаризму в 
умовах ліберальної і неліберальної демократій. Порівнянню деяких актуальних типів наро-
довладдя. Теоретичному аналізу розвитку соціально-політичних систем в контексті само-
регуляції.

Держава, демократія, парламентаризм, лібералізм, авторитаризм.
Сучасні загрози для демократії й у світі й в Україні насправді не мають нічого надзвичай-

но нового й унікального. Стандартні для всіх часів і народів корупція, авторитаризм і неві-
гластво лишаються сповна актуальними і зараз. Тим більше, що загрози народовладдю у дер-
жаві можуть бути як внутрішні, так і зовнішні. Кризи світової фінансово-економічної систе-
ми, екологічні зміни, міжнародний тероризм, нео- та ретро-імперіалізм певних країн — усе 
це створює недружнє довкілля для сучасних демократичних соціально-політичних систем.

Часом проблем у співіснуванні індивідів у державі накопичується настільки критична 
маса, що може виникнути загроза стабільному існуванню всієї соціально-політичної систе-
ми. Може виникнути відчуття, що єдина авторитарна воля здатна зупинити певний управ-
лінський хаос, і привести державу до сталого розвитку та процвітання. Проте історична 
правда полягає у тому, що якщо забрати суб’єктність у народу та передати всю владу ухва-
лення управлінських рішень певній незалежній групі індивідів, то ця група буде застосовува-
ти її більшою мірою для досягнення власних суто особистих цілей.

Централізоване управління та суб’єкт-об’єктні взаємини в державному управлінні мо-
жуть бути вкрай ефективними в досягненні конкретних цілей, наприклад, пов’язаних з еко-
номічною або науково-технічною сферами. Авторитарні лідери можуть бути достатньо осві-
ченими для того, щоб поставити перед собою й державою мету побудови демократії. Проте, 
успішна держава неможлива без побудови єдиної політичної спільноти, народу спроможного 
бути суб’єктом управління. Якщо поступового та своєчасного транзиту суб’єктності від ав-
торитарних структур управління до соціуму не буде, то стан суспільства без суб’єктності, але 
з наявними механізмами управління сприятиме руйнуванню соціально-політичної системи.

По суті демократія — це краще що змогло винайти людство для забезпечення стабільнос-
ті існування соціально-політичних систем. Парламентаризм же — це дуже яскраве та чітке 
відображення характеру ліберальної демократії та функціональної відповідальності у своєму 
розмежуванні влади на законодавчу та виконавчу гілки.

Як давно відомо, демократія може бути або прямою, або представницькою. Відповідно, 
можна відносно по-різному сприймати явище та роль парламентаризму: як інституту, орга-
ну, системи, але безперечним є те, що це явище відображає представницький характер наро-
довладдя у державі [1]. 

Відповідно, для розуміння особливостей парламентаризму в умовах прояву ліберальних 
і неліберальних форм демократії корисно буде розглянути таке соціально-політичне явище, 
як держава.

Михайло БІЛОКОНЬ,
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України, Кафедра політології та філософії
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Держава – це явище, що безпосередньо має відношення до життя майже кожної людини в 
світі. Майже кожна людина в світі є громадянином тієї чи іншої держави, подекуди декількох 
держав. Майже кожна людина в світі, так чи інакше, відчуває вплив на своє життя процесів, 
що відбуваються в її країні, процесів державотворення та державного будівництва.

Історично склалося так, що сутність такого поняття, як держава, має два смислових зна-
чення. У широкому значенні країна або конкретна соціально-політична структура виявля-
ються еквівалентними державі. Коріння такого сприйняття знаходяться у періоді античності, 
коли держава та громада були практично нерозривні. Свого часу Платон припускав, що сенс 
виникнення держави полягає у неможливості задоволення своїх життєвих потреб повною 
мірою кожним індивідом окремо. Виходячи з цього, індивіди разом створюють громаду (що 
є еквівалентним державі) і доповнюють можливості один одного. Відповідно держава ство-
рюється штучно, в залежності від волі людини [2]. Платон вважав, що державне об’єднання 
несе у собі додаток до недосконалої людської природи, що поліпшує її новими можливостя-
ми задоволення соціально-природних потреб. Власне, держава – це мов би унія індивідів, що 
є необхідною в якості джерела корисних можливостей інших людей. Сенс держави – це пев-
ний синергетичний ефект можливостей індивідів у соціумі. Це викликає розуміння того, що 
держава – це певна структура, що існує задля задоволення потреб громадян, які стають, по 
суті, бенефіціарами як у соціально-політичному, так і в економічному сенсі. Інакше кажучи, 
громадяни передають частину своїх соціально-фізичних можливостей державі, та мають від 
цього зиск в якості послуг інших громадян, що консолідує та забезпечує для них держава.

З іншого боку, учень Платона, Аристотель, вважав, що людина — це істота політична за 
своєю природою, а отже, виникнення держави є закономірним і природним процесом [3]. 
Соціальну взаємодію закладено в людині на рівні тваринного інстинкту, що й призводить до 
виникнення соціуму, відповідно й держава є підсумком природного еволюційного процесу. 
Аристотель вважав, що й сенс й причина існування людини – це її внутрішня сила — ентеле-
хія, що потенційно має у собі мету й кінцевий результат.

Обидва – і Платон, і Аристотель вважали державу структурою що об’єднує, організовує 
та керує суспільством.

Як би то не було, соціально-політична система, що виникає внаслідок державотворчих про-
цесів має прагнути до саморегуляції, втім як і будь-яка інша система. За сучасного рівня розви-
тку людства саморегуляція все частіше полягає не у поваленні правителів і урядів, які не задо-
вольняють систему, а у більш-менш стабільному явищі демократії.

Демократія – це термін, що вживається в сучасній політичній мові вкрай часто, але не за-
вжди відповідає тому, що він має означати. Головною проблемою сучасного теоретичного ро-
зуміння народовладдя є відсутність загальновизначеного усвідомлення сутності демокра-
тії, оскільки за твердженням професора Австралійського національного університету Вілья-
ма Мейлі (William Maley), поняття «демократія» часто розуміється невірно і дає нам погано 
пов’язаний з реальністю ідеалізований образ того, що може гарантувати демократія як органі-
заційна складова суспільства [4]. У середині ХХ сторіччя ЮНЕСКО закликала вчених вироби-
ти узагальнене визначення поняття “демократія”. Як показує час – це не зроблено і до сьогодні.

Пряма демократія характеризується відповідною можливістю громадян безпосередньо 
приймати управлінські рішення в межах державної системи. Проявом прямої демократії в су-
часних умовах можна назвати референдум, коли всі громадяни беруть безпосередню участь 
у виробленні управлінського рішення. Але, таким чином, напрям розвитку та мету існування 
держави як суспільної системи визначає більшість соціуму, не обов’язково враховуючи точ-
ку зору меншості. До того ж, постійна пряма участь громадян в управлінні державою стика-
ється з проблемами забезпечення функціонування, що є ускладненим в сучасних умовах тех-
нічного розвитку людства.
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Чітко сформована та конкретизована більшість народу здатна генерувати єдину управлін-
ську волю та нав’язувати її всім соціально-політичним групам, що залишаються у меншості. 
Народовладдя, в такому разі, перетворюється на диктатуру більшості — неліберальну демо-
кратію.

Як ми бачимо, не ліберальне народовладдя — проста влада більшості без урахування ін-
тересів меншості, може призвести до досить сумних наслідків. Ситуація панування єдиної 
політичної волі, не скутої обмеженнями потреби зважати на інші відмінні від домінуючої 
думки, зумовлює тотальне проникнення волі народу у сферу приватного життя людини.

Тоталітаризм — це форма взаємин в суспільстві, коли політична воля проникає в приват-
ну сферу. Тотальний контроль над людським життям часто уявляється як «сильна рука» дер-
жави, та призводить до катастрофічних наслідків або для соціально-політичної системи, або 
для цілісності особистості громадян.

Таким чином, прояви прямої демократії неспроможні повною мірою відображати політич-
ну волю народу. Актуальною виявляється винятково суб’єктність певної, нехай більшої, але все 
ж таки частини спільноти громадян. В такому разі, сам собою напрошується логічний висновок: 
варто більшу увагу в питаннях розвитку народовладдя приділяти представницькій демократії.

Представницька демократія характеризується делегуванням народом управлінських 
функцій певним органам та особам. Така форма державного устрою є найбільш розповсю-
дженою в сучасному світі. На даний час народовладдя у більшості розвинених країн ототож-
нюється з ліберальною формою представницької демократії. Така форма характеризується не 
просто владою більшості, але і максимально можливим дотриманням прав меншості.

Але є в тому і проблема, коли дисфункція представницької демократії може призвести до 
прямих проявів неліберальної демократії, коли думка меншості перестає бути такою, що вра-
ховується в процесах реалізації влади народом. Таким чином, можливе виникнення ситуації, 
коли прояви прямої демократії призводять до розбалансування соціально-політичної сис-
теми та виникнення диктатури певної політичної групи. Такий розвиток подій веде до руй-
нації структурних зв’язків в середині системи, та розпаду на різнорідні, за своєю політико-
ментальною суттю, підсистеми.

Коли відбувається делегування управлінських функцій від народу до уряду (власне — ви-
бори), виникає певна особлива форма змагання суб’єктності індивідів (громадян): чия полі-
тична воля буде домінувати в процесі державного управління.

Якщо внаслідок виборів є цілком конкретний переможець, який буде максимально впли-
вати на державну політику, то й у змаганні суб’єктності громадян так само перемагає кон-
кретна група індивідів. Ця група представлена у владі, на неї поширюється принципи пред-
ставницької демократії, на групу що програла — ні.

Конкретний приклад — вибори президента країни. Громадяни, які проголосували за пе-
реможця виборів, представлені у владі. Ті, хто голосував за переможених кандидатів лиша-
ються без свого фактичного представництва.

Таким чином, держава, де президент обирається всенародно та має надмірний обсяг вла-
ди (президентські республіки) — може бути віднесена до неліберальної демократії. І чим мен-
шим представництвом володіє меншість, тим далі просувається держава на шляху до дикта-
тури більшості.

Рейтингова форма виборів обумовлюється перемогою кількох політичних груп. Відпо-
відно, й можливість представництва політичної волі громадян стає ширшою. Парламентські 
республіки — найкраще середовище для захисту прав і свобод меншини, а ,отже, й існуван-
ня ліберальної демократії.

Умовами забезпечення демократії в країні є отримання повної інформації громадянами та 
відповідний зворотній зв’язок — прийняття управлінських рішень народом в межах забезпе-



31Парламентські читання

чення своєї влади. Відповідно, свободу совісті, свободу слова та чесні вибори можна назвати 
механізмами забезпечення народовладдя та необхідною умовою нормального функціюван-
ня сучасної демократичної держави як соціально-політичної системи. Іншою мовою, якщо в 
державі немає свободи слова та вільного доступу громадян до інформації, то реалізація вла-
ди народом не може бути адекватною реальним проблемам. В такій ситуації навіть якщо гі-
потетично вибори проведені з чесним підрахунком голосів, але без необхідного інформуван-
ня суб’єкту управління (народу) – управлінське рішення в системі прийняте бути не може.

Ліберальна концепція демократії заснована на парадигмі автономії особистості і її пер-
винності щодо народу, на вимозі обмеження зовнішнього тиску на індивідуальну свободу, на 
ствердженні, що вся політична влада в результаті знаходиться в руках людей. Слабкими сто-
ронами ліберальної моделі є абсолютизація можливості участі всіх громадян в управлінні, в 
той час, як виправдання майнової поляризації населення робить цю можливість важко здій-
сненною для нижчого класу суспільства [5, 125].

Після розпаду СРСР у 1991 році в українському суспільстві панували оптимістичні на-
строї щодо майбутньої лібералізації держави. На деякий час (1991-1993 роки) комуністична 
партія була заборонена, трансформаційні процеси, що починались під час перебудови набра-
ли величезний темп.

Тоталітаризм та авторитаризм у СРСР де-факто були природними наслідками ідентитар-
ного народовладдя, але нова парадигма розвитку українського суспільства фіксувалась як 
плюралістична, конкурентна та відкрита модель. Разом з тим, вплив ще радянської (тут – 
фактично ідентитарної) політичної ментальності трансформував теоретичну модель конку-
рентної демократії у практичну пристосовану до українських умов форму.

В широкому сенсі релевантна модель демократії це така, що найбільшою мірою відпові-
дає очікуванням суспільства. Для сучасної України – це скоріше поєднання декількох варі-
ацій народовладдя. Тобто існуюча традиція ідентитарного світосприйняття суспільства ко-
релюється та поступово трансформується під впливом лібералізації українського політич-
ного простору. Політичні групи змушені жорстко конкурувати під впливом дестабілізова-
ного стану суспільства, що призводить до політичної невпевненості у стабільності електо-
ральних уподобань соціуму. Конкуренція природно наближена до відносно відкритого ста-
ну але сам політикум, не цілеспрямовано – у якості самозахисту, намагається нівелювати це. 
Ментально-ідентитарна вимога суспільства концентрації влади в «сильній руці» знаходиться 
у тимчасовому симбіозі з ліберальним сприйняттям соціальних процесів, таким чином ство-
рюючи еволюційний вектор трансформації суспільства в бік форми народовладдя наближе-
ного до поліархії.

Лібералізація суспільства та констатування лібералізму у ментальності соціуму постає 
найважливішим питанням захисту соціально-політичної системи від деградування та роз-
паду. Інший шлях, такий як зовнішня регуляція є неможливим в сучасних умовах розвитку 
людства, з огляду на вищезазначений акцент на саморегуляції систем.

Необхідно окреслити що мова ведеться не про жорстко сформовану меншість населен-
ня, з постійно визначеною суперечною соціуму позицією. Меншість, у межах соціально-
політичної системи, є ситуаційною. У іншому випадку меншість постає як чужорідний еле-
мент в системі. Таким чином участь всього суспільства у виконанні управлінських функцій 
гарантує стабільність та дотримання прав кожної людини – члена соціуму.

Таким чином, порівнюючи парламентську та президентську республіки, можна дійти ви-
сновку, що парламентаризм ближче до ліберальної демократії. Проте цілком природним є те, 
що у кожного явища у цьому світі присутні як сильні так і слабкі сторони. Мабуть, варто роз-
глянути деякі з них дещо ближче, та порівняти функціональність парламентаризму у контек-
сті життєдіяльності демократичної держави та соціально-політичної системи.
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Однією з безперечних переваг парламентаризму є те, що законодавча та виконавча гілки 
влади функціонують в умовах близькості своїх позицій. Група народних представників фор-
мує більшість або коаліцію у парламенті. Представники такої політичної групи доволі часто 
одержують як портфелі у кабінеті міністрів, так і інші посади у виконавчій владі. Не кажучи 
вже про те, що парламент, власне контролює виконавчу владу. Такий стан справ не може не 
спрощувати ухвалення управлінських рішень, забезпечення виконання законів виконавчою 
гілкою влади. Відповідно, така консолідація політичного і професійного боків державного 
управління зумовлює більший вплив виборців на процеси ухвалення управлінських рішень і 
підвищує суб’єктність політичної нації.

З іншого боку, голова виконавчої влади, в умовах парламентаризму, має менше можливос-
тей для узурпації влади. Парламент має компетенцію усунути кабінет міністрів від керівни-
цтва державою, засобом «вотуму недовіри». Залежність кабінету міністрів від парламенту до-
дає додаткові тригери стримування не ліберальної, або не демократичною консолідації влади.

Однак є й суттєві вади у більшій політичній залежності виконавчої гілки влади. Напри-
клад, у такій системі народовладдя якість кабінету міністрів може бути ближче до популіст-
ської аніж до технократичної. Потреба піклуватися про лояльність виборців, особливо на-
передодні виборів, може зменшити ефективність ухвалення управлінських рішень суб’єктів 
влади.

З огляду на гіркий досвід України — спроб узурпації влади президентом, актуальним для 
ефективного функціонування держави та розвитку ліберальної демократії скоріше є поси-
лення парламентаризму.

Більш того, можна сміливо стверджувати що для країни підсилення парламентаризму 
буде досить новим і цікавим досвідом. Доволі часто науковці та публіцисти повертаючись 
до історичних коренів української держави висловлюють думку, що народні віче, козацькі 
ради — то були певні форми прото-парламентаризму. Проте, це не може бути вірним, адже 
вищезазначені прояви народовладдя були проявами прямої демократії. Від моменту набут-
тя Україною незалежності держава функціонувала за принципом президент-парламентської 
республіки, а по факту радше президентської. Із 2005 року, після «Помаранчевої революції» 
почалися спроби трансформувати систему влади в напрямку парламентаризму. Наразі Укра-
їна лише на самому початку цього шляху, але схоже це найбільш пряма дорога до встановлен-
ня системи ліберальної демократії в країні, та подальшої інтеграції в «західний» ліберальний 
світ, із усіма перевагами такого процесу.
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НАЩАДКИ ПОЛІТИКІВ УКРАЇНИ:
НАРИСИ ДО ЦІЛЕПОКЛАДАЛЬНОЇ ЕТИКИ

Вихідна ситуація відповідає якійсь
елементарній формі прикріпленості між людьми і їх оточенням (людської та матеріаль-

ної). Я використовую термін «прикріпленість» [attachment], щоб залишити відкритим ви-
значення характеру зв’язку з навколишнім середовищем. Подібна прикріпленість підсилює 

здібності людини і веде до деякої асиметрії позицій.
Thévenot Lorano

Живучи в епоху постмодерну сучасний соціум переживає ряд найрізноманітніших транс-
формацій та характеризується, почасти, казусними ситуаціями. Прикладом цього для Укра-
їни є існування «політичної спадковості». Це питання викликає бурхливу реакцію українсько-
го соціуму й межує з етичною складовою політичного життя тих, хто представляє царину 
української політики. Окрім жвавих громадських дискусій з приводу «успадковування» посад, 
статків, способу життя та ін., викликає зацікавлення й морально-етична складова пробле-
ми. Аби її дослідити було проаналізовано цілепокладальну карту студентів Київського уні-
верситету, батьки яких є політиками. Результати аналізу даних, отриманих в межах дано-
го дослідження ілюструють особливості складових карт досліджуваних.

Ключові слова: політична етика, політичне спадкоємство, цілі, студентство, UNiDOS, 
моніторингове дослідження.

На теренах сучасної України поняття депутатської етики має дещо ширший зміст, ніж 
його зазвичай транслюють документи, ЗМІ, Інтернет та ін. Не даремно видання «День» в од-
ному зі своїх дописів зауважує, що в українському політичному лексиконі поняття «депутат-
ська етика» (ДЕ17) широко не вживається, оскільки воно витіснене більш негативно забарвле-
ними термінами, такими, як «зрада», «політичний скандал», «корупція», «кулуарні домовле-
ності» та «системна криза» [1].

Депутатська етика
У своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися загальновизнаних норм мо-

ралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, 
службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компроме-
тують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу. 

Неприпустимим є використання народним депутатом свого депутатського мандата 
всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і свободам людини і громадянина, закон-
ним інтересам суспільства і держави. 

Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зо-
крема корисливих, цілях.

ВР України, Закон «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 N 2790-XII18

Людмила ЮЗВА,
КНУ ім. Шевченка

17 Символічна абревіатура в ракурсі проблеми, що висвітлюватиметься в тексті. Питальне слово «де (?)» іронічно ілюструє ситуацією з депу-
татською етикою в Україні.
18 Доступно за: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM013492.html
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Однак, крім перелічених вище «складових» поняття ДЕ, українською громадськістю обго-
ворюється ще одна проблема — проблема спадкового наслідування19, що вже стала каменем 
спотикання у суспільних дебатах, будучи складовою етичного простору української політи-
ки. Питання служби в армії, навчальних закладів, зовнішнього вигляду дітей депутатів (далі 
— ДП) стало звичною темою вітчизняних ЗМІ. У такому контексті одним з найактуальніших 
є питання: «Чи мають право ДП фактично «успадковувати» політичне майбутнє20 своїх бать-
ків?». Отож, з огляду на соціальний контекст, вищенаведений тексту Закону варто було до-
дати таке формулювання: «Народний депутат не повинен використовувати депутатський 
мандат для конструювання статусної позиції своїх нащадків»21. Проте Закон не містить та-
кого положення і діти політиків знову потрапляють до лав, наприклад, Верховної Ради. Це 
явище викликає суспільний спротив через те, що до складу Верховної Ради входять депутати, 
які потрапили туди завдяки батьківського статусу, а не власним особистим якостям.

Наше дослідження стосується не «зовнішніх»22 ознак образу дітей політиків, а його вну-
трішніх складових, що відповідає зацікавленості етичним напрямом політичної царини. Тож, 
метою роботи є проаналізувати дані моніторингового дослідження UNiDOS та зробити ви-
сновки щодо освітньої цілепокладальної карти23 тих представників студентської молоді Уні-
верситету, батьки яких є політиками. Реалізація поставленої мети включає в себе низку необ-
хідних завдань: 1) здійснити аналіз масивів за допомогою SPSS; 2) надати опис освітньої ціле-
покладальної карти студентської молоді, батьки яких є політиками; 3) з’ясувати особливості 
цілепокладальної карти студентів, батьки яких є політиками.

Емпірична база. Емпіричною базою є моніторингове дослідження, що проводиться з осе-
ні 2009 року Навчальною лабораторією з прикладних соціологічних досліджень факульте-
ту соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка24. Першопочат-
ково дослідження проводилось у дві хвилі: перша хвиля на початку осені та друга — вкінці 
зими відповідного поточного навчального року. Однак згодом дослідження стало проводи-
тись лише у одну хвилю (осінь відповідного поточного навчального року). Генеральну сукуп-
ність традиційно складають всі студенти денної форми навчання. Вибірка є пропорційною 
щодо кількості студентів по факультетам. Об’єктами репрезентації є студенти денної фор-
ми навчання усіх структурних підрозділів КНУ ім. Т. Шевченка. Методом збору інформації у 
даному дослідженні виступає роздаткове анкетування. Інструментом є анкета, яка змістов-
но дещо видозмінюється у наступних хвилях. Однак значна частина питань лишається ста-
лою25. Об’єктом дослідження виступають різні сфери студентського життя.

Теоретичні підґрунтя. Під час опису та аналізу даних теоретичною основою виступати-
муть, перш за все, веберівський (Вебер М.) підхід до розуміння цінностей та їхнього зв’язку 
з цілями особи [2]. 

А також трикрокова концепція Л.Тавено щодо етапів у процесі складання нового поряд-
ку обґрунтування цінності [3]. Враховано й «ідеалізовані» міркування Бурдьє щодо передачі 
професії від покоління до покоління.

Аналіз даних. Аналіз було проведено лише для даних останньої хвилі: осінь 2014 року, 
1187 об’єктів репрезентації (див. рис. 1). Аналізувались валідні відсотки розподілів.

19 В тексті подану один з візуальних прикладів означуваної проблеми.
20 Включаючи отримання посад, членства в партії, депутатського мандату та ін.
21 Про проблему можна говорити ширше. В ЗМІ в даному полі функціонує поняття «кумівства» в українській політиці, але наразі дослідницьку 
увагу привертає саме той ракурс даного явища, який стосується нащадків політиків.
22 Одяг, розваги й т.п.
23 Їхні цілі/ плани, пов’язані безпосередньо з отриманням вищої освіти.
24 Далі по тексту - Київський університет.
25  Що і є характерною особливістю моніторингових досліджень.
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Професійний політик, керівний працівник держапарату

Керівник (заступник керівника) підприємства, установи, сільгосппідприємства

Службовець держапарату (посадова особа)

Спеціаліст  технічного профілю (з вищою або середньою спеціальною освітою)

Спеціаліст  у галузі науки, культури, охорони здоров 'я, освіти, дошкільного виховання (з вищою або середньою спеціальною
освітою)
Працівник правоохоронних органів , військовослужбовець

Підприємець у великому або середньому бізнесі

Займається дрібним бізнесом, індивідуальним підприємництвом

Службовець з числа допоміжного персоналу

Кваліфікований робітник

Різнороб, підсобний робітник

Працiвник сільгосппідприємства

Рис. 1. Розподіл студенів за типом зайнятості (роботи) батьків, 2014 р.

Досліджувана сукупність становить лише 24 студенти (2%), однак за умов формування 
репрезентативної вибірки, які були витримані в дослідженні, дана сукупність має право на 
застосування спектру аналітичних процедур щодо неї. Детально цілі та цінності26 усіх студен-
тів університету було проаналізовано попередньо у авторській публікації [4].

Методологія. Питання «Для чого Ви отримуєте вищу освіту?» з набором відповідних аль-
тернатив та шкалами27 є інструментом конструювання цілепокладальної карти респондентів. 
Даний інструмент, фактично, враховує те, по-перше, що в житі студентської молоді освіта є чи 
не найбільш визначним елементом, який безпосередньо має значний вплив на майбутнє жит-
тя. А, по-друге, що вона є однією з базових підвалин цілей/ планів такої когорти як люди з ви-
щою освітою (в майбутньому). Певні дослідницькі зауваги може викликати використовування 
шкали, яка використовується в даному питанні. Розшарування за семипозиційним шкалюван-
ням не видається необхідним, оскільки незрозуміло, які саме особливості воно ілюструє. В ін-
струментах такого типу для вивчення подібної тематики достатньо було б використати трипо-
зиційну шкалу [4, 177]. Тому для подальшого аналізу було застосовано групування в межах оці-
ночної шкали наступного типу:

Не корисно 2 3 4 5 6 Дуже корисно ВВ28

Не корисно Усереднена 
позиція

Дуже корисно ВВ

Особливість даного питання полягає у тому, що частина альтернатив отримує значний відсо-
ток по невідповіді («ВВ»), оскільки це досить вагома ознака якості інструменту й може вказу-
вати на валідність результату, вона детальніше розглядатиметься при обговоренні елементів 
візуалізації результатів та аналітики.

26 А також їх динаміку з 2009 по 2013 рр.
27 Питання містять всі хвилі моніторингу.
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Результати дослідження. Відразу можна зауважити, що освітня цілепокладальна карта 
студентів, батьки яких є політиками, є подібною до загальної студентської відповідної кар-
ти (див. рис. 2).

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Отримати цікаву роботу

Мати надійний прибуток

Отримати високу соціальну позицію

Розвивати власні ідеї та думки

Дізнатися більше про обрану спеціальність

Отримати гарну академічну освіту

Загалом бути освіченою особистістю

Відтягнути початок самостійної роботи

Допомагати іншим людям

Сприяти розвитку суспільства

Під час навчання випробувати різні стилі життя

Отримати вчений ступінь

Не йти до армії

Виїхати з власного міста/ села

Не відставати від друзів

Не корисно Усереднена позиція Дуже корисно ВВ

Рис. 2. Освітня цілепокладальна карта студентів, батьки яких є політиками, 2014 р.

Домінуючими цілями у зв’язку з отриманням вищої освіти, що їх обрали студенти, бать-
ки яких політики, є надійний прибуток, освіченість, висока соціальна позиція, розвиток влас-
них ідей та думок тощо (див. табл. 1).

Таблиця 2
           Альтернатива 2014 рік, %

Мати надійний прибуток 87,5

Загалом бути освіченою особистістю 87,5

Отримати високу соціальну позицію 83,3

Розвивати власні ідеї та думки 83,3

Отримати гарну академічну освіту 75

Отримати цікаву роботу 75

Сучасним людям характерна властивість прагнути постійно перебувати у зоні комфорту. 
Звісно, для кожного ця зона складається з різних елементів, які, у свою чергу, залежать від ве-
ликої кількості факторів. Очевидно, для представників політичної спільноти одним з найва-
гоміших елементів зони комфорту є гроші, статки, матеріальна забезпеченість29. Власне, якщо 
поглянути на матеріальне забезпечення батьківських родин студентів, батьки яких є політи-
ками, то воно знаходиться, фактично, на найвищому рівні.

Таким чином, 70% респондентів вказали, що їхні родини проживають у достатку30. Звісно, 
варто враховувати, що ледь не для усього українського народу є характерною орієнтація на мате-
ріальний світ й грошову складову. Хіба останнім часом характеризується певною ціннісною пере-
орієнтацією у зв’язку з військовими діями на теренах України. Молодь в цілому теж однією з до-
мінантних цінностей досі мала статки, що є характерним для сучасних поколінь молодих людей.

Якщо ж застосувати типологізацію домінантних позицій, то цілепокладальна карта сту-
дентів, батьки яких є політиками, матиме три групи цілей (див. рис. 4):

28 Важко відповісти.
29 Яскравою ілюстрацією може слугувати наразі громадська дискусія викликана М.Найємом у зв’язку з його заявою про «низькі» зарплати 
українських парламентарів. Прикладом обговорення є публікація «Маленька зарплата Найєма» підірвала інтернет: журналісту нагадали, 
що Рада - не Парк розваг» [5].
30 26% становлять ті, кому вистачає коштів на все та робляться заощадження й 44% таких, що живуть у повному достатку.
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•	 статусні;
•	 індивідуалістичні;
•	 матеріальні.
 

 

ЦІЛЕПОКЛАДАЛЬ
НА КАРТА

 
СТАТУСНІ 

 
ІНДИВІДУАЛІСТИЧНІ

 
МАТЕРІАЛІСТИЧНІ 

Отримати високу 
соціальну позицію 

Отримати цікаву 
роботу

Мати надійний 
прибуток 

Отримати гарну 
академічну освіту 

Розвивати власні ідеї та 
думки

Загалом бути освіченою 
особистістю

Рис. 4. Співвідношення груп цілей та домінуючих цілей студентів

Дві з них — статусні й матеріальні — відображають сутність проблеми окресленої вище. 
Метою дітей політиків не є сприяння розвитку суспільства чи допомога іншим людям а, очі-
кувані статус і статки. Очевидно, саме тому для українського суспільства і є характерною 
проблема статусного спадкування, зокрема політичного. Перелік індивідуалістичних цілей 
дозволяє стверджувати, що досліджувані студенти відображають належність до певного ета-
пу існування людства, характерного для усього українського соціуму сучасності, для якої є 
характерними орієнтація людини на саму себе, захоплення особистим життям і розчаруван-
ня у всьому, що виходить за його межі [6, 558].

На даному етапі варто також звернутись до проблеми невідповіді31 у формуванні студен-
тами своїх цілепокладальних карт. Як вже і зазначалось вище, деякі альтернативи мають зна-
чний відсоток невідповіді в межах досліджуваної групи (див. табл. 2).

Таблиця 2

Альтернатива ВВ, %

Отримати цікаву роботу 8,3

Мати надійний прибуток 8,3

Отримати високу соціальну позицію 4

Розвивати власні ідеї та думки 8,3

Дізнатися більше про обрану спеціальність 0

Отримати гарну академічну освіту 0

Загалом бути освіченою особистістю 4

Відтягнути початок самостійної роботи 4

Допомагати іншим людям 4

Сприяти розвитку суспільства 0

Під час навчання випробувати різні стилі життя 0

Отримати вчений ступінь 0

Не йти до армії 12,5

Виїхати з власного міста/ села 12,5

Не відставати від друзів 12,5
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Логічним є дослідницьке питання: «Чому саме ці альтернативи отримали найвищий показ-
ник невідповіді?». Відповіді мають статус гіпотетичних припущень. Вони наступного змісту 
(див. табл. 3).

Таблиця 3
Коментарі до альтернатив, що мають найвищий відсоток невідповіді

Відповідь Альтернатива Коментар

 Нереальність Не йти до армії Респондент розуміє, що "ЦЕ" ніколи не трапиться у його житті.

Відсутня потреба Виїхати з власного міста/ села Переважна більшість політиків живе у мегаполісах.

Не відставати від друзів Діти політиків є представниками так званої "золотої молоді", 
тому вони, фактично, знаходяться в ситуації відсутності суб’єктів 

наслідування серед оточення.

Розвивати власні ідеї та думки У дітей політиків і без факту отримання освіти зазвичай є все аби 
розвивати і реалізовувати власні ідеї та думки.

Наявність по факту Отримати цікаву роботу Діти політиків точно знають, що вони матимуть престижну роботу 
та прибуток, фактично, без докладання особливих зусиль

Мати надійний прибуток  
Фактично, така архітектура цілепокладальної карти студентів, батьки яких є політика-

ми, дає можливість висунути гіпотетичне припущення, що українцям поки не слід очікува-
ти якісних змін щодо проблеми політичної спадковості. На даному історичному етапі роз-
витку України не можна артикулювати процес переоцінки стереотипів, установок, норм і 
еталонів — етичних у тому числі — у царині політики. В цілому, знання цілепокладальної 
карти такої групи як студентська молодь відкриває шляхи до розуміння того, які необхід-
но впроваджувати заходи для будови або корекції системи цілей поколінь, особливо в та-
ких кризових суспільствах, як українське.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА В 
СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В 
УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Інклюзивна освіта як один з альтернативних варіантів отримання загальної середньої і 
навіть вищої освіти для осіб з обмеженими фізичними можливостями являє собою не лише 
отримання доступу до системи освіти, а й можливість подолати численні бар’єри та стерео-
типи щодо можливостей і здібностей таких осіб. На сьогоднішній день в Україні вже зробле-
но перші кроки для реалізації даного механізму на практиці, однак нормативно-правове за-
безпечення теоретичної складової зазначеного питання потребує постійного вдосконалення 
й приведення його у відповідність до міжнародних норм і стандартів. Крім того, вибір Укра-
їною курсу на побудову демократичного суспільства не може бути реалізованим без відпо-
відного законодавчого забезпечення, особливо в сфері освіти, рівно доступної для кожного.

Питання інклюзивної освіти в Україні піднімається в різних контекстах від моменту здо-
буття незалежності нашої держави. Прикладом тому слугує значна кількість ратифікованих 
міжнародних і розроблених на національному рівні нормативно-правових актів [4; 6; 7; 9], а 
також наукових праць, що висвітлюють не лише теоретичне підґрунтя інклюзивного навчан-
ня, а й дають чіткі рекомендації на основі прикладів інших держав в реалізації даної страте-
гії [2; 3]. Так, в 2011 р. в Україні було видано навчально-методичний посібник «Основи ін-
клюзивної освіти», в якому найбільш повно висвітлюються питання організації навчання ді-
тей з особливими освітніми потребами в умовах неспеціалізованих навчальних закладів [8]. 

Перш ніж звернутися до аналізу існуючої нормативно-правової бази із забезпечення 
впровадження інклюзивної освіти в Україні, необхідно окреслити понятійний апарат, яким 
ми будемо користуватися в аналізі забезпечення врегулювання даного питання.

Під інклюзивною освітою слід розуміти освітню систему, що ґрунтується на принципі за-
безпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що 
передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітньо-
го закладу [2, 21].

Інклюзивне навчання передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало по-
требам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розви-
тку; створення гнучкої індивідуалізованої системи навчання дітей з особливостями психофі-
зичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання, що пе-
редбачає наявність індивідуального навчального плану та забезпечення медико-соціального 
і психолого-педагогічного супроводу [2, 22].

Дітьми з особливими освітніми потребами є всі учні, чиї освітні потреби виходять за 
межі загальноприйнятої норми [2, 23]. 

Особливими освітніми потребами називаються потреба осіб у додаткових ресурсах в про-
цесі навчання [2, 24]. 

До категорії дітей з особливими освітніми потребами відносяться:
1) діти-інваліди;
2) діти з незначними порушеннями здоров’я;
3) діти з соціальними проблемами;
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4) обдаровані діти [8, 12].
Для забезпечення зазначеним категоріям дітей можливостей навчання у звичайних шко-

лах державам необхідно:
а) мати чітко визначену політику, що усвідомлюється і приймається як школами, так і гро-

мадськістю в цілому;
б) забезпечити гнучкість навчальних програм, можливості вносити до них доповнення та 

зміни;
в) забезпечити високоякісними навчальними матеріалами, налагодити постійну підготов-

ку викладачів та надання їм підтримки [5].
До структурно-змістовних особливостей інклюзивного навчання відносять:

1. використання адекватних і специфічних форм організації освітньої інтеграції;
2. забезпечення спільності середовища і дій;
3. посилення диференціації й індивідуалізації змісту навчання;
4. спрямування навчання на формування соціально-побутової компетенції учнів і гармоні-
зацію міжособистісних стосунків в дитячому колективі [5].

До факторів, що сприяють успішності даного процесу, належать:
1. стійка соціальна державна політика, зорієнтована на інтегрування всіх без винятку чле-
нів суспільства;
2. реалізація практик ранньої інтервенції і проведення корекційно-розвивальних заходів;
3. соціальна підтримка і допомога сім’ям дітей з обмеженими можливостями;
4. обмеження практики навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах 
сегрегації;
5. розробка законодавчої бази інклюзивного навчання осіб з порушеннями психофізичного 
розвитку;
6. створення і розширення системи освітньої і професійно-трудової підготовки осіб з пору-
шеннями розвитку в державні і недержавні структури;
7. формування толерантного ставлення до осіб з порушеннями психофізичного розвитку [5].

Умовами реалізації інклюзивного навчання є:
1. особистісно-діяльнісний підхід до навчання; корекційно-розвивальне навчання, спрямо-
ване на засвоєння змісту освіти;
2. оптимізація соціальної ситуації розвитку;
3. орієнтація на антропологічну концепцію освітніх послуг, що надаються [5].

 України, яка порівняно нещодавно здобула незалежність і почала розробку власного за-
конодавства, перехід до системи інклюзивного навчання стане новою сходинкою на шляху 
до демократії. 

Серед нормативно-правових документів щодо врегулювання питання реалізації механіз-
му впровадження інклюзивної освіти можна виділити наступні:
1. Конвенцію про права дитини, прийняту Організацією Об’єднаних Націй 20.11.1989 р., ра-
тифіковану Україною 27.09.1991 р.;
2. Конвенцію про права інвалідів, прийняту ООН 13.12.2006 р., ратифіковану Україною 
16.12.2009 р., що набула чинності для України 06.03.2010 р.;
3. Конвенцію ООН про права дитини, прийняту 1991 р.;
4. Європейську Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод (1950 р.);
5. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1973 р.);
6. Саламанську декларацію і межі дій по освіті осіб з особливими потребами, прийняті 
Всесвітньою конференцією по освіті осіб з особливими потребами: доступ та якість, прийня-
ту ООН 07-10.06.1994 р.;
7. Загальну декларацію прав людини, прийняту ООН 10.12.1948 р.;
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8. План дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими мож-
ливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими можливостями в 
Європі в 2006-2015 роках, затверджену Комітетом Міністрів Ради Європи 05.04.2006 р.;
9. Європейську соціальну хартію (переглянуту) (ETS №163), прийняту Радою Європи 
03.05.1996 р., ратифіковану Україною 14.09.1996 р.;
10. Закон України «Про освіту» (від 04.06.1991 №1144-12 із змінами);
11. Закон України «Про дошкільну освіту» (від 11.07.2001 №2628-III);
12. Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 №651-XIV);
13. Закон України «Про вищу освіту» (від 17.01.2002 №2984-III);
14. Закон України «Про професійно-технічну освіту» (від 10.02.1998 №103/98);
15. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 
дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (від 06.07.2010 №2442-17);
16. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів» (від 
22.12.2011 №4213-VI);
17. Закон України «Про реабілітацію» (від 06.10.2005 року №2961-IV);
18. Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти 
в Україні» (від 30.09.2010 р. №926/2010);
19. Указ Президента України «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обме-
женими фізичними можливостями» (від 19.05.2011 р. №588/2011);
20. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на пері-
од до 2021 року» (від 25.06.2013 року №344/2013);
21. Наказ Міністерства і науки України «Про введення навчального предмету «Українська 
жестова мова» та внесення змін до Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розви-
тку» (від 11.09.2009 №852);
22. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Плану дій щодо запрова-
дження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки» 
(від 11.09.2009 №855);
23. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції розвитку ін-
клюзивної освіти» (від 01.10.2010 №912);
24. Посада асистента вчителя передбачена «Типовими штатними нормативами загальноос-
вітніх навчальних закладів», затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України №1205 від 06.12.2010 р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
22.12.2010 р. за №1308/18603);
25. Положення про спеціальні класи для навчання дітей, які потребують корекції фізично-
го та/або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ Міністерства 
освіти і науки України №1224 від 09.12.2010, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
29.12.2010 р. за №1412/18707);
26. «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Рес-
публіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-
медико-педагогічні консультації» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Укра-
їни №623/61 від 23.06.11, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 6 грудня 2011 р. за 
№1407/20145);
27. Наказ Міністерства освіти і науки України «КОНЦЕПЦІЯ розвитку інклюзивної освіти» 
(від 01.10.2011 №912);
28. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про навчально-
реабілітаційний центр» (від 16.08.2012 №920);
29. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про створення робочої групи з питань до-
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шкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні» (від 15.05.2013 №512);
30. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про організацію діяльності психолого-
медико-педагогічних консультацій» (від 04.06.2013 №680);
31. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження плану заходів, щодо забезпе-
чення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів» (від 
14.06.2013 №768);
32. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження заходів щодо впроваджен-
ня інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період 
до 2015 року» (від 23.07.2013 №1034);
33. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових навчальних пла-
нів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фі-
зичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)» (від 28.01.2014 №80);
34. Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної типової програми 
реабілітації інвалідів» (від 08.12.2006 №1686);
35. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо створен-
ня безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливос-
тями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна» (від 
29.07.2009 №784 (із змінами);
36. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклю-
зивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (від 15.08.2011 №872); Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання 
у загальноосвітніх навчальних закладах» (від 15.08.2011 №872);
37. Посада «асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та ін-
тегрованим навчанням» внесена у Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних пра-
цівників» доповнений,чим забезпечено конституційні права і державні гарантії педагогічним 
працівникам, які працюватимуть у ЗНЗ з інклюзивним навчанням на посаді асистента вчите-
ля, передбачені для педагогічних працівників, працюючих з дітьми, які потребують корекції 
фізичного та/або розумового розвитку (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 
р. «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України №346 від 14.04.1997 р. та №963 
від 14.06.2000 р.»);
38. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту почат-
кової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (від 21.08.2013 №607);
39. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо за-
провадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закла-
дах на період до 2012 року» (від 03.12.2009 №1482-р);
40. Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умовах ін-
клюзивного навчання» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-384 
від 18.05.2012);
41. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про запровадження на-
вчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» (від 18.06.2012 №1/9-456);
42. Інструктивно-методичний лист «Організація психологічного і соціального супроводу в 
умовах інклюзивного навчання» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
№1/9-529 від 26.07.12);
43. Лист Міністерства освіти і науки України «Про навчальні плани та програми спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік» (від 25.06.2014 №1/9-335);
44. Лист Міністерства освіти і науки України «Про забезпечення безперешкодного доступу 
до навчальних закладів» (від 13.08.2014 №0/9-414);
45. Лист Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації про організацію 
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навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розви-
тку» (від 13.08.2014 №0/9-413);
46. Постановление Совета Министров Автономной Республики Крым «О создании Коор-
динационного совета по внедрению в Автономной Республике Крым Канадско-украинского 
проекта «Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в Украине» (от 
3.02.2009 №105);
47. План действий по внедрению инклюзивного образования в учебных заведениях Авто-
номной Республики Крым на 2009-2012 годы (Приказ Министерства образования и науки 
АРК №479 от 01.12.2009);
48. Посада «Асистент вчителя інклюзивного навчання» внесена у Державний Класифікатор 
професій за ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ Дер-
жавного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №327 від 
28.07.2010) [4; 6; 7; 9].

Як бачимо, спектр нормативно-правової бази з питань забезпечення організації навчан-
ня для дітей з особливими освітніми потребами є широким. Однак варто зауважити, що да-
ному питанню увагу з боку керівних органів нашої держави почали приділяти порівняно не-
щодавно – з кінця 1990-х – початку 2000-х рр., а найбільш активний підйом нормотворчості 
в цій сфері розпочався після ратифікації Україною в 2009 році прийнятої трьома роками ра-
ніше Конвенції про права інвалідів. Тобто, протягом останніх п’яти років. Як наслідок, біль-
шість норм прописані поверхнево, не охоплюють весь спектр проблем в даній галузі, залиша-
ючи поза увагою найбільш принципові питання, вирішення яких стане першим поштовхом 
до вирішення всього спектру існуючих проблем в цілому.

Так, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [7] про-
голошуються наступні положення щодо організації навчання осіб з особливими потребами:
1. розроблення методики раннього виявлення та проведення діагностики дітей з особливи-
ми потребами;
2. збереження і вдосконалення мережі спеціальних навчальних закладів, створення нових 
моделей та форм організації навчання для осіб з особливими освітніми потребами;
3. відкриття дошкільних груп компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потре-
бами у сільській місцевості;
4. розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання у дошкільних, загально-
освітніх та позашкільних навчальних закладах дітей та молоді з особливостями психофізич-
ного розвитку;
5. пріоритетне фінансування та навчально-методичне і матеріально-технічне забезпечення 
навчальних закладів, що надають освітні послуги дітям і молоді з особливими потребами;
6. забезпечення архітектурної, транспортної та інформаційної доступності освітніх закла-
дів для навчання дітей цієї категорії.

На основі Положень цієї стратегії можна визначити складові моделі інклюзивного навчан-
ня дітей з особливостями психофізичного розвитку, а саме:

1) діагностика:
а) діагноз;
б) форми навчання;
в) характер корекції;
2) науково-організаційне забезпечення:
а) усунення архітектурних перепон;
б) командний підхід;
в) збереження пільг;
3) науково-методичне забезпечення:
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а) плани, програми, підручники загальноосвітнього закладу;
б) плани, програми, підручники спеціального закладу;
в) індивідуалізовані навчальні плани і програми;
г) добір методик;
4) кадрове забезпечення:
а) базова підготовка;
б) курсова підготовка;
в) тренінги, семінари тощо;
5) освітня підготовка:
а) повна загальна середня освіта;
б) базова загальна середня освіта;
в) початкова освіта;
г) нецензова освіта;
6) соціальна реабілітація:
а) формування соціального досвіду;
б) усунення девіації міжособистісних стосунків;
в) активізація базових складових психологічного розвитку;
7) корекція розвитку:
а) організаційні форми;
б) методики;
в) технічне забезпечення;
г) види порушень [3].
Як бачимо, на законодавчому рівні прописані основні організаційно-методологічні та 

практичні основи організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потреба-
ми, однак поза увагою залишаються питання організації такого навчання в сільській місце-
вості, особливо в тих населених пунктах, де відсутні свою дитячі садки і школи. Крім того, 
залишається відкритим питання взаємодії з батьками дітей з особливими освітніми потре-
бами та дітей, котрі не мають психофізіологічних порушень, оскільки сприйняття ними од-
ночасного навчання дітей в змішаних класах такого типу є неоднозначним. Також невиріше-
ним залишається питання пошуку джерел фінансування для проведення окресленого кола 
реформ, оскільки як інтегрованих підручників, так і спеціальних парт, обладнання класів та 
інших приміщень, територій навколо навчальних закладів тощо.

Таким чином, ми можемо констатувати наявність в Україні близько п’ятидесяти різного роду 
основних нормативно-правових актів (починаючи від ратифікованих Україною міжнародних ак-
тів, закінчуючи національним законодавством, а також наказами, постановами, розпорядження-
ми і листами центральних органів виконавчої влади), котрими регулюються питання організації 
і практичного здійснення інклюзивного навчання для осіб з особливими освітніми потребами. 
Проте невирішеними залишаються питання фінансування організації та практики навчально-
виховного процесу, обладнання приміщень та територій навколо них, роботи з батьками тощо. 
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ПРАВОВА ПРОСВІТА НАСЕЛЕННЯ ЯК 
ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВІДОМОЇ УЧАСТІ 
ГРОМАДЯН У ЗАХИСТІ СВОЇХ ПРАВ ЧЕРЕЗ 
ВЗАЄМОДІЮ З ПАРЛАМЕНТОМ

Стаття висвітлює виділені автором рівні правової просвіти населення про роботу пар-
ламенту, кожен з яких має свою цільову групу і мету для дотримання і захисту прав людини.

Ключові слова: правова просвіта, участь, теорія прав людини, теорія розвитку людини, 
парламент, «допомога для самодопомоги», соціальна держава.

Реалізація прав людини в різних сферах життя, у т.ч. через законодавчу владу, повинна ґрун-
туватися на свідомій участі людини в процесі щодо її долі, враховуючи теорії ООН прав люди-
ни і розвитку людини. Це означає перехід людини від об’єкта будь-якого впливу і рішення щодо 
себе до суб’єкта свого життя. Кожен крок людини, вибір і вчинок людини повинні бути свідо-
мими, усвідомленими і виваженими. Але, на наш погляд, громадянин, навіть як свідомий спо-
стерігач — початкова ступінь реалізації теорії участі ООН щодо виявлення громадянськості 
людини. Існують і інші ступені участі, для підняття на які потрібна спеціальна просвіта щодо 
прав людини силами законодавчої влади. Держава соціального добробуту, або соціальна дер-
жава — це соціальна політика, яка виражає інтереси найменш захищених кіл громадян. Хто, 
окрім них самих, краще знає свої проблеми, зможе про них розповісти? Ми маємо концепцію 
«допомоги для самодопомоги», яка передбачає надання соціальних послуг, у т.ч. правових, для 
реалізації і захисту людиною своїх прав, але ця концепція не застосовувалася в парламента-
ризмі, це є основа для надання соціальних послуг соціальними службами в Україні, Німеччи-
ні тощо. «Допомога для самодопомоги» в українському варіанті передбачає комплекс послуг, 
які підтримують людину в кризі, допомагають перейти з кризи до стану нормального функціо-
нування через навчання комплексу вмінь для самостійного подолання типових проблем. Тоб-
то необхідна просвіта про права людини на етапі зіткнення з правосуддям і на етапі участі в 
ньому, а також для розуміння можливостей судів в захисті прав в майбутньому. У цьому клю-
чі важливим є знання про те, як силами законодавчої влади людина може змінити своє життя 
на краще — через складання проектів законів і нормативних актів, участь в їх обговоренні, вне-
сення пропозицій, постановці і донесенні актуальності проблеми, яка може вирішитися сила-
ми законодавчої влади. В світлі «допомоги для самодопомоги» потрібна як загальна просвіта 
про функції і можливості законодавчої влади для захисту прав людини, так і диференційована 
спеціалізована просвіта щодо захисту прав людини — адресна, за типовими проблемами жит-
тєдіяльності розвитку людини, інформація про захист прав людини в комітетах, депутатами, 
радами. Якщо до такої просвіти долучаються і парламенти і ради, то можна говорити про пар-
ламентаризм дружній до людини. Сьогодні маємо програму правової просвіти населення, пер-
винну правову допомогу населенню органами державної влади — що повинно поширюватися і 
на просвіту щодо можливостей законодавчої влади в захисті прав людини. Враховуючи викла-
дене, можна говорити про необхідність створення системи правової просвіти громадян у вза-
ємодії різних служб і посилення можливостей громадян через захист своїх прав у парламенті. 
Ця система правової просвіти повинна бути різнорівневою: 

1. Первинна просвіта — про функції і можливості, види парламентів, депутатів для за-
хисту прав людини, враховуючи європейські норми. Метою є популяризація їх діяльності як 
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цивілізованої форми вирішення конфліктів, надання інформації про можливу допомогу, вза-
ємодію в інтересах людини. Це можливо робити в установах освіти через внесення змін до 
навчальних програм, неформальну освіту НДО, якщо вони мають право на надання таких 
послуг, роботу ЗМІ, пам’ятки, а також через інформаційні кампанії, сайти, місячники право-
вої просвіти тощо — як інформаційно-комунікаційні технології, первинна правова допомога 
населенню органами державної влади; 

2. Вторинна просвіта — про можливості захисту прав людини щодо окремих катего-
рій громадян — для дітей, для жінок, для сімей, для працюючих, для військових, пенсіоне-
рів тощо. Тут потрібні як робота ЗМІ, судів, НДО, ЦСССДМ, ССД, так і самоосвіта грома-
дян. Можливими варіантами можуть бути такі форми, як юридичні клініки, громадські при-
ймальні, консультування, інформування в ЗМІ про новини в можливостях і шляхах захисту 
прав громадські обговорення, консультативні та експертні ради, круглі столи; 

3. Третинна просвіта — про порядок розв’язання проблем групи людей силами депута-
тів, законодавчої влади, допомоги в конкретному випадку. Формами могли б стати індивіду-
альна робота і консультації щодо проблем тощо.

Така правова просвіта повинна бути у вигляді державної комплексно-цільової програ-
ми, підкріпленої фінансами, що могла б надати реальні можливості громадянам для свідомої 
участі в захисті своїх прав у взаємодії з органами законодавчої влади не тільки на етапі вибо-
рів, а й на етапі всієї роботи парламенту, ради депутатів.

Abstract: The article refects emphasis added level of legal education the public about the work of 
Parliament, each with its own target group and the purpose for the observance and protection of human 
rights. 

Key words: law education, participation, the human rights theory, the theory of human development, 
the parliament, «help for self-help», social state.
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«ВЕРХНЯЯ» ПАЛАТА ДВУХПАЛАТНОГО 
ПАРЛАМЕНТА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ: 
БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)  
(ЧАСТЬ 2) СПОРЫ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
«ВЕРХНЕЙ» ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА

В статье рассматриваются достоинства и недостатки образования верхних палат пар-
ламентов. Автор также анализирует факторы, связанные с созданием и упразднением верх-
них палат парламентов в зарубежных государствах.

Ключевые слова: верхняя палата парламента, парламент, сенат, порядок формирования, 
выборы.

На протяжении многих лет после введения в Республике Беларусь двухпалатного парла-
мента разгораются с некоторой периодичностью споры о приемлемой структуре Парламента 
(одна палата или две палаты). Например, одно из «течений», которое мы называем «рефор-
маторским» — исходит из необходимости упразднения верхней палаты белорусского Парла-
мента. Например, Академик НАН Беларуси А. Войтович, говорит: «Опыт моей работы в Со-
вете Республики* показывает, что Беларуси двухпалатный парламент не нужен. Для такой 
небольшой страны, в которой нет никаких особых различий между религиозными группами, 
между регионами, вот такая, основанная на региональном представительстве, палата На-
ционального собрания не нужна».32

Второе течение — «консервативное» (к «консерваторам» мы относим тех, кто осторожен 
в высказывании своей точки зрения, чьи высказывания пресекают разговоры об изменении 
белорусской Конституции) — которое исходит из необходимости сохранить двухпалатную 
структуру парламента и нынешний способ порядка формирования верхней палаты бело-
русского парламента. К представителям этого течения можно отнести нынешнего Председа-
теля Совета Республики Академика НАН Беларуси А.Н. Рубинова, который говорит: «созда-
ние двухпалатного парламента стало судьбоносным для Беларуси, потому что именно та-
кая структура парламента обеспечивает большую устойчивость в государстве».33 

А ведь вопрос о преимуществах и недостатках «верхней» палаты Парламента остается 
предметом дискуссий во многих странах мира вплоть до настоящего времени. В качестве не-
достатка двухпалатной структуры называют усложнение, замедление и удорожание законо-
дательного процесса, что весьма важно, а также что бикамерализм ведет к бюрократизации 
и мешает немедленному реагированию на возникающее проблемы и зачастую — приторма-
живает прогрессивные начинания. В тоже время, положительная сторона двухпалатного пар-
ламента — более тщательная проработка законодательных актов («двойное сито»), осущест-
вляемая за счет верхней палаты которая «оттачивает», «шлифует» каждый нормативный 
акт, поступивший от нижней палаты Парламента. В двухпалатном парламенте обеспечива-
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ется лучшее представительство в законодательном органе интересов регионов и, благодаря 
введения большего срока полномочий «верхней» палаты Парламента может усилить преем-
ственность в работе государственных органов.

Очень интересен, на наш взгляд, опыт Польши при создании двухпалатного парламен-
та. Поляки при обсуждении концепций и проектов новой Конституции (в 1989-1997 гг.) значи-
тельное место в своих дискуссиях уделяли тому, нужна ли им вторая палата — Сенат, привле-
кали чужой опыт бикамерализма, чтобы примерить его на свои проекты. В некоторых работах 
скрупулезно перечислялись недостатки двухпалатного Парламента. К примеру, Станислав Бо-
жик назвал шесть аргументов против существования Сената в Польше: 1) функционирование 
двухпалатного парламента в унитарном государстве (каким является Польша) не имеет осно-
ваний, т. к. состав обеих палат формируется на близких принципах, и в них образуются одни и 
те же политические группы; 2) вторая палата удлиняет законодательный процесс и усложняет 
процедуру принятия законов; 3) двухпалатная структура ведет к ослаблению позиции и роли 
законодательной власти; 4) содержание второй палаты вместе с ее административным аппара-
том отягощает государственный бюджет; 5) деятельность Сената не является предметом более 
или менее широкого заинтересовывания общественности, т.к. он занимается делами, не имею-
щими большого значения для большинства граждан; 6) Сенат был создан в определенных по-
литических обстоятельствах, в результате переговоров и решений «круглого стола» и, стало 
быть, в иной политической ситуации, его дальнейшее существование не имеет рационально-
го объяснения. Большинство польских исследователей сходились во мнении, что главным ар-
гументом за сохранение второй палаты — Сейма — является вековая историческая традиция.

Однако есть доводы и «за» вторую палату в унитарном государстве. К их числу относят: 
возможность «притормозить» слишком поспешные решения первой палаты; принятие ряда 
«кадровых» решений (утверждение предложений о назначении важных государственных 
должностных лиц; избрание таких должностных лиц); представительство региональных 
(территориальных) интересов в парламенте; контрольные функции, судебные функции и т.п. 
Нужно сказать, что это также звучит убедительно и такие убедительные доводы могут быть 
применены и ко второй палате белорусского Парламента34. 

Сегодня в белорусской юридической литературе уже мало обращается внимание на до-
стоинствах однопалатного парламента. И после введения в действие новой редакции Консти-
туции 1996 года все чаще акцентируется внимание на преимуществах двухпалатного парла-
мента. Тем не менее, некоторые аргументы, которые всё-таки появляются в юридической ли-
тературе, на наш взгляд, не могут быть оставлены без ответов. 

Так, белорусский профессор-конституционалист Г.А.Василевич отмечает, что: «существо-
вание двухпалатного Парламента должно способствовать повышению эффективности зако-
нодательной деятельности. Замечу, что в современный период не было случаев перехода от 
двухпалатного парламента к однопалатному парламенту. Наоборот, отмечается тенденция 
к созданию двухпалатных парламентов. Они существуют, не только в федеративных, но и в 
большинстве унитарных европейских государств, обычно в тех, где количество населения со-
ставляет более 10 млн. чел.»35. 

Когда речь идет о «тенденции к созданию двухпалатных парламентов», то в последнее вре-
мя к двухпалатному парламенту перешли — «Алжир, Беларусь, Босния и Герцеговина, Ботсва-

34 Чудаков, М.Ф. Становление и развитие конституционного процесса в Беларуси (1447-1996): диссертация на соискание ученой степени 
доктора юридических наук: 12.00.02.: защищена 22.09.09: утверждена 03.03.10 / М.Ф.Чудаков; научный руководитель Г.А. Василевич; Акаде-
мия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск, 2009. – C.207, 208
35 Василевич Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: Учебник / Г.А. Василевич. – Мн.: Книжный дом, 2010. - C. 130; Василевич Г.А. 
Конституция — основа национальной правовой системы / Г.А. Василевич. – Мн.: Право и экономика, 2009. - C.65; Василевич Г.А. Конститу-
ционное право Республики Беларусь. – Мн.: ИООО «Право и экономика», 2002. – C.101
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на, Буркина–Фасо, Габон, Гаити, Замбия, Казахстан, Камбоджа, Лесото, Мавритания, Мада-
гаскар, Намибия, Непал, Нигерия, Сенегал, Узбекистан, Эфиопия, Центрально-Африканская 
Республика, Южная Африка»36.

Как мы видим, в большинстве случаев не включая постсоветские страны, это бывшие ко-
лонии Франции, недавно получившие независимость (Габон (1960), Буркина–Фасо (1960), 
Алжир (1962), Мавритания (1960), Центрально-Африканская Республика (1958)), и другие 
колонии и доминионы Франции и Великобритании, которые восприняли в большинстве их 
конституционную систему. 

Однако почему-то не говорят о «волне» однопалатности в европейских государствах 
и «тенденции к некоторой демократизации парламентской структуры которая обна-
руживается после Второй мировой войны. В декабре 1950 г. Новая Зеландия упраздни-
ла Законодательный совет, в 1953 г. с принятием новой конституции в Дании учрежден 
однопалатный Фолькетинг. Конституция Португалии 1976 г. создала однопалатное Собра-
ние республики. Греция осталась верной своим парламентским традициям и по Консти-
туции 1952 г., сменившей действовавший в стране Основной закон 1911 г., был учрежден 
однопалатный парламент. Его структура не подвергалась изменениям при режиме «черных 
полковников». Основной закон 1975 г. предоставил законодательную власть однопалатной 
палате депутатов»37. 

Как отмечает украинский исследователь А. Березюк «двухпалатный парламент суще-
ствовал и в таком унитарном государстве, как Швеция, но только до 1969 г. После проведе-
ния конституционной реформы он стал однопалатным»38. 

В Турции, согласно четвертой конституции, одобренной на всенародном референдуме 9 
июля 1961 г. Парламент был преобразован в двухпалатный, а после принятия конституции 
на общенародном референдуме в ноябре 1982 г. предусмотрен однопалатный парламент — 
Великое национальное собрание Турции.

До 1991 г. исландский парламент являлся двухпалатным и ряд важнейших вопросов мог 
быть решен только на совместном заседании обеих палат (например, принятие бюджета). В 
результате парламентской реформы 1991 г. верхняя палата была упразднена, а в Конститу-
цию были внесены соответствующие изменения, касающиеся порядка деятельности и зако-
нодательной процедуры однопалатного Альтинга39. 

Как отмечают ученые Казахстана «в ходе конституционных преобразований последних 
десятилетий был сформирован однопалатный парламент и в Финляндии»40. 

Венгрия, которая отказалась от принятия новой конституции, предпочитая модифици-
ровать старую советскую конституцию для сохранения правовой преемственности, с при-
нятием конституционных поправок в 1989-1990 годах не восстановила вторую палату Госу-
дарственного собрания, которая была упразднена социалистической Конституцией.

Представляется интересным то обстоятельство, что современная посттрадиционная 
(постсоветская) юридическая литература акцентирует внимание на наличии в Хорват-
ском Парламенте (Саборе) верхней палаты. Так российский-профессор конституциона-
лист В.Е.Чиркин отмечает: «несколько членов верхней палаты (5 — в Италии и Хорватии 

36 Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Под ред. В.А. Туманова. – 2-е изд., 
доп. и перераб.- М.: Юристъ. – 2009. – C.179.
37  Маклаков В.В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: [учеб. для студентов юрид. вузов и фак. ] / В.В. Маклаков. – М.: 
Волтерс Клувер, 2006. – C. 578.
38 Березюк О. Однопалатний парламент: недолік чи перевага // Право України. – 1997. – № 3. – С. 72.
39 Конституция Республики Исландии от 17 июня 1944 г. // Конституции государств Европы: В 3-х т. / Под общ. ред. Л. А. Окунькова. – М., 
2001. – Т. 2 – С.6.
40 Бабакумаров Е.Ж., Галихин Н.Н., Темирболат Б.Б. Парламент Республики Казахстан: становление, перспективы, роль в реформах: В 3 
книгах, – Астана, Күлтегін, 2004. Книга 1. Становление парламентаризма в Казахстане. – Астана: Издательство «Күлтегін», 2004. - C.21.
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(выделено мною. — А.Г.), 7 — в Казахстане, 12 — в Индии) могут назначаться главой госу-
дарства»41. Крайне важными, на наш взгляд, являются конституционные изменения, в ходе 
которых в Хорватии отказались от верхней палаты (Палаты жупаний (округов) — Županijski 
dom (68 членов)). C 28 марта 2001 года Палата жупаний (округов) прекратила существова-
ние и теперь конституирован однопалатный Хорватский Сабор. 

По данному вопросу известный хорватский профессор-конституционалист Петар Ба-
чич (Petar Bačić) отмечает, что после тщательного обсуждения, которое было проведено сре-
ди членов рабочей группы по подготовке проекта конституционных изменений были четко 
очерчены все недостатки Палаты жупаний (округов) (Županijskog doma), или причины пе-
рехода от бикамеральной к монокамеральной системе, и здесь мы перечислим некоторые из 
них: 

1) Республика Хорватия конституционно определяется как унитарное государство, 
поэтому не берутся во внимание условия, которые подтверждают (оправдывают) существо-
вание второй палаты в федеративной стране; 

2) Палате жупаний (округов) не удалось обеспечить качественное представление 
региональных интересов, а это уже ключевой вопрос реформы местного самоуправления; 

3) Хорватская парламентская традиция противоречит существованию второй палаты, так 
как Хорватский парламент никогда в своей истории не был двухпалатным (bio dvodoman); 

4) Хорватия является небольшой страной с относительно небольшой численностью на-
селения; 

5) Вторую палату в качестве представительства экономических или профессиональных 
групп невозможно изолировать от политического влияния, что было доказано в социалисти-
ческий период (socijalističkom razdoblju)42.

В Кыргызской Республике также упразднили «верхнюю» палату. Обратил бы внимание, 
на одно очень интересное обстоятельство. На 12-й сессии Жогорку Кенеша (12 созыва), ко-
торая состоялась 16 апреля 1993 г., Президент Республики А. Акаев, высказывая, свое отно-
шение к данному вопросу, указал тогда на несостоятельность предложений о двухпалатном 
парламенте в таком маленьком государстве, как Кыргызстан. Эта позиция Президента была 
учтена в принятой 5 мая 1993 г. новой Конституции Кыргызской Республики, в соответ-
ствии с которой Парламент был определен как однопалатный43. 

Тем не менее, в скором времени был установлен двухпалатный парламент в Кыргызстане. 
А спустя некоторое время «верхняя» палата была упразднена. По этому вопросу киргизский 
ученый Арабаев А.А. отмечал: «надо признать, что финансовые расходы на содержание двух 
палат Жогорку Кенеша были действительно весьма солидными»44. 

Известный исследователь Эндрю Хейвуд рассуждая на тему институционального дизайна 
отмечал: «интересно, что в период после Второй мировой войны тенденция к однопалатным 
ассамблеям была заметна по всему миру»45, в качестве примеров приводил европейские го-
сударства в которых были отменены вторые (верхние) палаты, в том числе обратил внима-
ние, что Израиль в 1948 г. учредил однопалатный Парламент (Кнессет). 

Что касается вопроса о структуре Парламента Республики Беларусь, то на наш взгляд, 
нельзя однозначно оценить преобразование однопалатного Парламента в двухпалатный. 

41 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В.Е.Чиркин. – 6 –е изд., перераб.  и доп. – М.: Норма: Инфра- М, 2010. – 
c.261
42  Bačić, Petar: “Drugi dom - stanje, poslanje, perspective”. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 44, 1/2007., str. 103.
43 Ж. Жоробеков. Становление двухпалатного парламента // Вестник Межпарламентской Ассамблеи. - 1996. - №2. - с.51-52
44 Арабаев А.А. Парламентаризм в Кыргызстане (проблемы теории и практики). Автореф. дис…..д-ра. юрид. наук. – Бишкек, 2008. – C.23.
45 Хейвуд Эндрю. Политология: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под. ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Бельского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2005. – 544 c. – (Серия «Зарубежный учебник»)
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По мнению некоторых конституционалистов, однопалатный парламент больше соо-
тветствует демократическому устройству в мононациональном государстве. Он простой 
и эффективный, законодательная процедура не настолько сложная, как в двухпалатном пар-
ламенте. Нижние палаты двухпалатных парламентов и однопалатные парламенты формиру-
ются, как правило, путем прямых выборов. Говоря о двухпалатном парламенте, отмечают, 
что он опасен для развития демократического общества, особенно в постсоветских странах, 
и как показывает опыт стран СНГ, после введения бикамерализма произошло уменьшение 
роли парламента в системе государственной власти, а парламент перестал быть эпицентром 
политической и экономической жизни государства. 

По мнению академика НАН Украины Юрия Шемшученко сомнительной с точки зре-
ния эффективности является наличие второй палаты Парламента, так как «что касается 
количественных показателей то однопалатный парламент превосходит двухпалатный, что 
касается качественных показателей законодательной деятельности Парламента, то качество 
законов в решающей степени зависит не от количества палат Парламента, а от профессиона-
лизма парламентариев»46.

 Как отмечает российский профессор-конституционалист В.Маклаков «в унитарных госу-
дарствах существование (верхней) палаты весьма спорно; ее назначение — служить сдержи-
вающим элементом по отношению к нижней палате, быть своего рода «клапаном», предохра-
няющим от поспешных решений»47. 

Вместе с тем следует обратить внимание, что двухпалатные парламенты это в значитель-
ной степени дань истории. Они присущи европейским странам с давними традициями пар-
ламентаризма. Это в частности, Великобритания48, Франция, Италия, Испания и др. При этом 
как отмечают белорусские исследователи «в Польше, Румынии, Чехии двухпалатная система 
создана в условиях унитарного государства как восстановление исторической традиции»49. 

Присутствуют в юридической литературе и сомнительные аргументы, в пользу двухпа-
латного парламента которые приводит белорусский доцент-конституционалист Курак А.И. 
«в большинстве государств (а в федеративных во всех) Парламенты двухпалатные (США, Ве-
ликобритания, Франция, ФРГ, Италия, Индия и др.). В некоторых странах они однопалатные 
(Китай, Египет, Греция, Швеция, Вьетнам, Турция, Португалия и др.)»50. 

Следует не согласиться с изложенным мнением, так как «более половины парламентов, 
существующих в 200 государств мира, имеет однопалатную структуру (в них нет верхней 
палаты)» отмечает российский профессор-конституционалист В.Е. Чиркин51.

Если рассматривать более детально данный вопрос, то согласно статистике Межпар-
ламентского союза, международной организации, в которой объединены парламенты 
(представительные и законодательные органы) суверенных государств, в настоящее время в 
мире существует 187 парламентов, 112 из которых состоят из одной палаты, а 75 —из двух52.

Что касается аргумента, что в федеративных государствах во всех конституирован 
двухпалатный парламент, то эта также не совсем так, так как однопалатные парламенты 
конституированы и в федеративных государствах   (Исламская Республика Коморских Ост-
ровов, Объединенная Республика Танзания). Представляется важным обратить внимание, 

46 Ю. Шемшученко. Какая власть нужна Украине? // Интервью газете «Закон и Бизнес». – 1996. – 15 мая
47  Конституционное право: Словарь / Отв. ред. В.В. Маклаков. - М.: Юристъ, 2001. – C. 114.
48 Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 1998. – C.221
49 Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Г.А.Василевич, Н.М. Кондратович, Л.А. Приходько; Под общ. ред. Г.А.Василевича. – 
Мн.: Книжный Дом, 2006. – С.371.
50 Курак А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, определения): учебное пособие. – Мн. «Тесей», 2006. – C.187.
51 Чиркин В.Е. Верхняя палата современного парламента: сравнительно-правовое исследование. - Москва, Норма, 2009. - C.7.
52 Цит. по: Selma Zec. Bikameralizam i parlamentarna demokratija. «Bicameralism and Parliamentary  Democracy». Academic Journal. Pregled; 
2010, Vol. 51 Issue 3, p.162
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что «в Танзании фиксировано представительство от маленького Занзибара, причем в пропо-
рции оно во много раз превышает норму представительства по сравнению с гораздо более 
населенной Танганьикой. На коморах парламент формируется путем фиксированного пред-
ставительства от каждого острова — субъекта федерации»53.

Также схожая точка зрения с некоторыми отличиями высказывается в белорусском учеб-
нике по «Конституционному праву зарубежных стран», подготовленном коллективом ав-
торов Белгосуниверситета, в котором отмечается, что: «федеративное устройство государ-
ства обязательно предполагает наличие двух палат. Тем не менее, есть и исключения: Ко-
морские острова, Танзания, будучи федеративными государствами, имеют однопалатные 
парламенты»54. 

Но и это не совсем так, так как однопалатные парламенты конституированы не только в Ко-
морских островов и в Танзании, но и в таких федеративных государствах как: Федеративные 
Штаты Микронезии, Федерация Сент–Кристофер и Невис. В дополнение к федеративным 
государствам имеющих однопалатный парламент украинскими исследователями профес-
сором В.Маляренко и профессором В.Шаповалом в научных исследованиях выделяются 
федеративные государства как Объединенные Арабские Эмираты55 и Венесуэла56.

А ведь, казалось бы, сама постановка вопроса об однопалатном парламенте в федеративных 
государств является излишней. Но как показывает опыт зарубежных стран, не такой и про-
стой оказывается этот вопрос (одна палата или две палаты). Более того, даже в России, кото-
рая является федеративным государством, и в которой уже решен этот вопрос на конститу-
ционном уровне в пользу двухпалатного парламента, дебаты на эту тему продолжаются, осо-
бенно этот вопрос подымается после очередного предложенного способа порядка формиро-
вания верхней палаты российского парламента. О способах формирования верхних палат в 
зарубежных государствах (в том числе и по вопросу формирования верхней палаты россий-
ского парламента) мы поговорим в другой части статьи. 

Данную позицию о введении однопалатного парламента поддерживает и российский 
профессор-конституционалист И.В. Гранкин, который считает, что: «в деятельности россий-
ского парламента следует учитывать принципы рациональности и экономичности. В связи с 
этим желательно чтобы он был однопалатным и состоял из трехсот депутатов, избираемых 
прямыми выборами при тайном голосовании. Всех депутатов следовало бы избирать по 
одномандатным избирательным округам, образованным из равного количества избирате-
лей»57. Также, хотелось бы отметить, что у профессора И.В. Гранкина в работе «Парламент 
России», опубликован авторский проект федерального конституционного закона «о Феде-
ральном Собрании Российской Федерации» в виде приложения к данному исследованию. 
Федеральное Собрание России по авторскому проекту «является однопалатным постоян-
но действующим высшим законодательным и контрольным органом государственной власти 
Российской Федерации»58. Ряд авторов по этому вопросу, так же придерживаются этой точ-
ки зрения. Российский исследователь И. Голоскоков считает: «что однопалатный парламент в 
большей мере присущ унитарным государствам, а двухпалатный — федеративным. Но на са-
мом деле, внимательно сравнивая полномочия, отнесенные к ведению Совета Федерации и 

53 Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт / В.Е. Чиркин - М.: Зерцало, 1998. - С.343
54 Конституционное право зарубежных стран: Учебник /  Г.А. Василевич, Н.М. Кондратович, Л.А. Приходько; Под общ. ред. Г.А. Василевича. – 
Мн. Книжный Дом,  2006. – С.371.
55 Маляренко В. Створення двопалатного парламенту в Україні - необхідна умова утвердження демократії, гарант законності і правопорядку в 
державі / В. Маляренко // Право України. - 2009. - № 6. - С. 13.
56 Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник / В.М. Шаповал. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Юрін-
ком Інтер, 2010. - C. 106.
57 Гранкин И. В. Парламент России. – М.: Консалтбанкир, 1999. - С. 284.
58 Проект Федерального конституционного закона «о Федеральном Собрании Российской Федерации» // Гранкин И. В. Парламент России. 
Изд. 2-е, дополненное. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2001 г. - С. 345.
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Госдумы, перечисленные в статьях 102 и 103 Конституции РФ, мы увидим, что большинство 
из этих полномочий совершенно спокойно могут быть объединены и возложены на одну па-
лату, при этом, ни в коей мере не будут затронуты права субъектов Федерации или как-то 
нарушены их интересы. Далее — замечает по этому поводу И. Голоскоков — «подводя итог 
всему вышесказанному, можно предположить, что, возможно, в будущем парламент в Рос-
сии будет однопалатным. Число депутатов при этом будет примерно такое же, как сейчас в 
Госдуме, — 450-500 человек, это оптимальное и достаточное количество, чтобы представлять 
все население страны»59. 

Небезынтересно то, как отмечает профессор И.В. Гранкин, что идея создания в Российской 
Федерации однопалатного парламента имеет довольно широкую поддержку. За нее высказалось 
почти половина слушателей радиостанции «Эхо Москвы», ответивших на вопрос: каким, на 
ваш взгляд, должен быть парламент в России? (620 человек из 1443 позвонивших).

На наш взгляд, эти предложения не могут быть реализованы в ближайшей перспекти-
ве. Поскольку принцип бикамерального устройства российского парламента закреплен в 
главе 1 Конституции Российской Федерации, ликвидировать или вывести из состава феде-
рального парламента верхнюю палату можно только через сложный, еще раз подчеркиваю, 
сложный порядок изменения самой Конституции Российской Федерации. Вот что по этому 
поводу говорит российский исследователь М. Золотырева: «что же касается проектов гряду-
щего упразднения Совета Федерации и перехода к однопалатному парламентаризму, то та-
кие проекты, по меньшей мере, безответственны. Наличие Совета Федерации предусмотре-
но частью 1 статьи 11 Конституции РФ, т.е. для его упразднения понадобится пересмотр дей-
ствующей Конституции, последствия которого, как уже отмечалось, губительно скажутся на 
перспективах российской государственности»60. 

Действительно, многие аргументы заслуживают внимания, но на наш взгляд дело не в 
большинстве или меньшинстве двухпалатных или однопалатных парламентов в Европе или 
в мире, и не в федеративности или унитарности государств, хотя это важный и действи-
тельно объективный критерий. Но присутствуют и другие закономерности. Однопалатные 
парламенты, в большинстве европейских государств, имеют небольшие по размеру терри-
тории и количеству населения страны. Например, Болгария (7,245 млн.чел.), Азербайджан 
(9,686 млн.чел.), Швеция (9,723 млн.чел.), Сербия (7,209 млн.чел.), Венгрия (9,919 млн.чел.), 
Португалия (10,813 млн.чел.), Греция (10,775 млн.чел.) и т.д., то есть государства с численнос-
тью населения от 7 до 15 млн.чел. Исключением являются Украина (45,426 млн. чел.) и Турция 
(76,482 млн. чел.) (по состоянию на 01.01.2014 г.).

Двухпалатные парламенты в европейских государствах с численностью населения от 7 до 15 
млн. чел. конституированы только в Швейцарии (федерация), Бельгии (федерация), Австрии 
(федерация), Белоруссии и Чехии. В европейских государствах с численностью населения от 
1 до 7 млн. чел. большинство государств имеют однопалатные парламенты (Эстония, Латвия, 
Литва, Македония, Албания, Хорватия, Молдова, Финляндия, Дания, Словакия и т.д.). И это к 
тому же что мы не рассматриваем микрогосударства Европы: Андорра, Исландия, Лихтенш-
тейн, Люксембург, Мальта, Монако, Сан-Марино которым просто не выгодно экономически со-
держать из бюджета две палаты, и в которых конституирован однопалатный парламент.

Ведь как известно двухпалатные парламенты требуют серьезных финансовых вливаний и 
экономические соображения преобладали над демократическим развитием и конституирова-

59 Игорь Голоскоков. Однопалатный или двухпалатный? (Новая модель парламента Российской Федерации) // Независимая газета. - 2000. - 4 
февр. - c.8
60 М. Золотырева. Конституционные основы укрепления российской государственности. – Институт Истории Академии наук Республики Та-
тарстан, 2000. - C.24
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нием двухпалатного парламента во многих государствах, а в некоторых даже и отказывались 
от двухпалатного парламента к однопалатному в качестве одного из доводов по этой причи-
не (Кыргызская Республика). 

Государства обращают внимание на экономическую сторону вопроса и не удивитель-
но, почему даже в федерациях (например, в Сент-Кристофер и Невис, где население состав-
ляет около 50 тыс. человек) парламент однопалатный. И здесь, экономические соображе-
ния преобладали над демократическим развитием института двухпалатности. И не только 
в «крошечных» но и в крупных государствах как Украина также обращается внимание на 
экономическую сторону вопроса о двухпалатной структуре парламента.

В проекте Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины», который был вне-
сен Президентом В.А. Ющенко на рассмотрение Верховной Рады Украины 31 марта 2009 г. 
предлагалась конституировать в Украине двухпалатный парламент. В проекте новой редак-
ции устанавливалось: «Национальное Собрание Украины — Парламент Украины является 
единственным органом законодательной власти. Национальное Собрание Украины состоит 
из двух палат — Палаты депутатов и Сената» — гласила ч.1ст.85,86 Проекта закона «О внесе-
нии изменений в Конституцию Украины»61. 

Но очень примечательно, что в проекте «Концепции системного обновления конституци-
онного регулирования общественных отношений в Украине» подготовленной Рабочей груп-
пой Национального конституционного совета (НКС) в Пояснительной записке затрагива-
лись экономические аспекты введения двухпалатного парламента. Отмечалось, что «суще-
ственной экономии средств при сокращении численности членов Парламента при введении 
двухпалатности вряд ли будет достигнуто, поскольку в верхней палате придется создавать 
комитеты и комиссии, а также иметь аппарат, который обеспечивал бы их деятельность». И 
это в лучшем случае, так как для Сената Национального Собрания Украины понадобилось 
бы помещение — сопоставимое с тем, какое сейчас занимает Верховная Рада, и которую над-
лежащим образом следовало бы финансировать. А это еще дополнительные расходы. 

Заключение
Институциональный дизайн органа народного представительства — это дискуссионный 

вопрос в странах с унитарным государственным устройством, особенно этот вопрос возни-
кает в периоды глубоких изменений в государстве.

Что касается государств с федеративным устройством, то как описано в исследовании даже 
в этих государствах возникает вопрос о трансформации Парламента и переходе к однопалат-
ной структуре, однако еще до сих пор в современной юридической литературе можно услышать 
аргументы, что «все федерации имеют двухпалатную систему парламента, потому что наличие 
Верхней палаты в Парламенте является характерной чертой (признаком) федерализма».

В качестве аргумента против второй (“верхней”) палаты Парламента в унитарном госу-
дарстве подчеркивается замедление и усложнение законодательного процесса. Но этот вывод 
можно использовать и в качестве положительного аргумента, так как обеспечивается среди 
парламентариев определенный «настрой» на тщательный анализ в законотворческой работе 
Парламента, тем не менее, в исследовании показано, что не все учёные-правоведы с данным 
тезисом согласны.

Вышеприведенный анализ наглядно показывает, что целесообразно учитывать не толь-
ко экономическую составляющую данного вопроса, но и большое количество других факто-

61 Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції  України» внесеного Президентом України № 4290 від 31.03.2009 [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/content/const_proekt.html
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ров. Главное — какая цель преследуется при переходе от однопалатной структуры к двухпа-
латной и наоборот.

Стенограммы, протоколы, документы Учредительных собраний (Болгария, Румыния 
и др.), рабочих групп комиссий по подготовке проектов Конституций (Польша, Хорва-
тия и др.) содержат обширные сведения и эрудированные речи разработчиков и других 
заинтересованных лиц о преимуществах и недостатках институционального дизайна Парла-
мента. Создатели Конституции приняли трудное, но главное, очень важное решение в пользу 
однопалатной или двухпалатной структуре Парламента в своей стране учитывая свои специ-
фические особенности (историческая традиция, наличие или отсутствие социального кон-
сенсуса в обществе, численность населения и др.) в государстве.
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ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИСЯГИ 
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ТА ЇЇ 
ВПЛИВ НА ВИКОНАННЯ НИМ СВОЇХ 
ФУНКЦІЙ

Стаття присвячена поняттю присяги народного депутата України. Розглядаються 
її основні ознаки, розкривається питання відповідальності за її порушення. Досліджується 
вплив присяги нардепа на виконання ним своїх функцій. 

Ключові слова: присяга, поняття присяги народного депутата України, ознаки присяги, 
конституційно-правова відповідальність, політична відповідальність, функції, функції на-
родного депутата України.

Згідно зі статтею 79 Конституції України (далі – Конституції) перед вступом на посаду на-
родні депутати України складають перед Верховною Радою таку присягу: «Присягаю на ві-
рність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність Украї-
ни, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Кон-
ституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизни-
ків». На жаль, дуже часто чимало народних представників немов забувають про цей момент у 
їхньому житті і діють, порушуючи свою присягу навмисно чи мимохіть. Невже такі дії не тяг-
нуть за собою ніяких наслідків, окрім докорів сумління? Невже присяга ніяк не впливає на 
діяльність нардепа? Ці питання є актуальними на сьогодні, зважаючи на оновлення україн-
ського парламенту, перезавантаження усіх гілок влади та орієнтацію народу України на нові 
правові стандарти. До того ж деякі парламентарії, очевидно, свого часу «забували» про скла-
дену ними присягу і підтримували антиукраїнську, терористичну, олігархічну політику. Та-
ким чином, проблема юридичного значення присяги нардепа потребує ґрунтовної відповіді.

Метою цієї статті є встановлення юридичного значення присяги народного депутат та 
аналіз її впливу на виконання ним своїх функцій.

Над питання присяги працювало чимало як українських, так і закордонних науковців: 
А.В. Маляренко [6], О. В. Гончаренко [5] та М. І. Цуркан [7] досліджували юридичне значен-
ня та влив присяги судді в Україні. Б. Рудницький [10] розглядав присягу народного депутата 
як спосіб контролю над його подальшою діяльністю. М.В. Никифоров [9] досліджував прися-
гу як правове явище в загальному сенсі і зупинявся на значенні присяги народних депутатів. 
Окремих питань присяги нардепа у своїх працях торкалися В. Ф. Годованець, Ю. М. Тодика, 
В. Ф. Погорілко та В. В. Кравченко, Н. Г. Григорук.

Протягом усього свого цивілізованого існування люди присягались одне одному. Люди 
клялися силами природи, богами, власною честю чи іншими цінностями, які були актуаль-
ні в ту чи іншу епоху. Українці з давніх часів пов’язували присягу з сакральним, містичним 
змістом, а її порушення могло мати наслідком втрату поваги, честі, гідності, суспільної дові-
ри, соціального статусу, майна чи навіть життя і здоров’я [6, 27]. Історично склалася тради-
ція для найвищих державних посадовців складати присягу спочатку перед монархом, а зго-
дом, з переходом до республіканської форми правління, перед власним народом. Незважаю-
чи на це, конституційна практика України ХХ століття не передбачала інституту присяги пар-
ламентарів. Він відсутній у Конституції Української Народної Республіки, проекті Конститу-
ції ЗУНР С. Дністрянського, Конституції УРСР від 1978 року та Конституційному договорі 
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від 1995 року. Присяга народних депутатів України з’явилась вже в сучасній Конституції від 
1996 року, де вона отримала чітке нормативне закріплення.

Аби встановити юридичне значення присяги нардепа необхідно визначити саме понят-
тя цієї присяги. Згідно з тлумачним словником присяга – це «урочиста офіційна обіцянка 
додержувати певних зобов’язань, клятва вірності якій-небудь справі» [11]. Схоже значення, 
але більш уточнене, надають і деякі закордонні загальновизнані юридичні словники, зокре-
ма «Юридичний словник Блека» визначає присягу (англ. oath) як обіцянку казати правду і 
дотримуватись сказаного, за порушення якої повинне бути покарання [12]. У західній юри-
дичній літературі вирізняють як окреме поняття присягу, яку складають посадові особи ор-
ганів державної влади та військовослужбовці (англ. oath of office). Стосовно неї у «Юридич-
ному словнику Блека» вказано, що посадова особа перед набуттям своїх повноважень скла-
дає формальну присягу, яка нагадує їй про зобов’язання перед суспільством ретельно вико-
нувати свої функції [13]. 

Потребує уваги і текст присяги, адже саме в ньому полягає зміст урочистої обіцянки де-
путата, якої він, виходячи з наведених вище визначень, повинен дотримуватись. Фраза «при-
сягаю на вірність Україні», очевидно, означає обіцянку депутата бути вірним інтересам Укра-
їни. Економічні та політичні інтереси України повинні бути визначальними у діяльності де-
путата. Як порушення цієї частини присяги можна кваліфікувати зраду народним депутатом 
своєї Батьківщини чи навмисне завдання їй шкоди. Зобов’язуючись «усіма своїми діями бо-
ронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українсько-
го народу» депутат дає слово сприяти покращенню соціально-економічного стану України. 
Він присягається не тільки не вчиняти дій, які би прямо чи опосередковано несли загрозу те-
риторіальній цілісності та державній незалежності України, але й робити все, аби попереди-
ти такі дії з боку інших. Варто зазначити, що такий обов’язок покладається і на державу та 
український народ в цілому (стаття 17 Конституції), і окремо на кожного громадянина Украї-
ни (стаття 65 Конституції). Народний депутат є і громадянином України, і представником на-
роду, і складовою органу державної влади, тому покладення на нього цього обов’язку є зако-
номірним конституційно-правовим явищем.

Депутат також «присягає додержуватися Конституції України та законів України». Це 
твердження викликає питання: чи буде законотворча діяльність депутата, зокрема подан-
ня законопроектів про внесення змін до Конституції, вважатися «порушенням Конституції 
України»? На думку автора, це твердження потрібно тлумачити у двох аспектах. По-перше, 
депутат у своїй діяльності, яка не пов’язана із законотворенням, повинен, як і будь-яка інша 
посадова особа, «діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України» (частина 2 статті 19 Конституції). По-друге, законотвор-
ча діяльність депутата повинна не суперечити загальним засадам Конституції України (Роз-
діл І Конституції) і не бути спрямованою на порушення прав і свобод людини (Розділ ІІ Кон-
ституції). Отже, депутат має право вносити законопроекти, які суперечитимуть Конституції 
та законам України, але вони повинні бути внесені згідно зі встановленою процедурою та не 
суперечити основоположним засадам та цілям Основного Закону.

«Виконання народним депутатом України своїх обов’язків в інтересах усіх співвітчизни-
ків випливає із змісту присяги, яку складає народний депутат України перед Верховною Ра-
дою України» (Див. Рішення КСУ від 17 жовтня 2002 року №17-рп/2002; від 7 липня 1998 року 
№ 11-рп/98). Словосполучення «в інтересах усіх співвітчизників» варто тлумачити у сенсі 
представлення інтересів як більшості, так і меншості від народу України. Це мало б забез-
печити права меншості, що є одним із основних елементів здорової демократичної правової 
держави, де панує верховенство права й повага до кожної особистості. На думку автора, саме 
таке тлумачення необхідно застосовувати при аналізі присяги нардепа.
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Депутат, присягаючи перед вступом на посаду, як уже зазначалось, обіцяє виконувати 
свої обов’язки. Водночас, серед його обов’язків, визначених у статті 24 Закону України «Про 
статус народного депутата України», є обов’язок «додержуватись присяги». Ця стаття також 
дублює присягу, визначаючи серед обов’язків депутата «дбати про благо України і добробут 
Українського народу», «додержуватися вимог Конституції України, цього Закону, закону про 
регламент Верховної Ради України та інших законів України». Автор вважає, що таке дублю-
вання законодавцем змісту присяги є тавтологією і не має належних підстав, особливо коли 
в цій же статті прописано зобов’язання додержуватися присяги.

Окрім матеріального значення, яке проявляється у змісті присяги, вона має також і вельми 
вагоме процесуальне значення. Саме зі складанням присяги стаття 79 Конституції пов’язує 
набуття депутатом своїх повноважень. Оголошення Центральною виборчою комісією (далі – 
ЦВК) про обрання нардепа не завжди відбувається щодо усіх новообраних народних депу-
татів одночасно, що залежить від наявної виборчої системи та від результатів виборів. Кон-
ституція пов’язує з фактом оголошення ЦВК про обрання народного депутата набуття ним 
лише статусу народного депутата (депутатського мандата), а не набуття повноважень [2]. Для 
останнього необхідним є складання присяги. 

Скільки ж депутатів має набути повноважень для відкриття першої сесії Верховної Ради? 
З конституційних приписів про повноважність парламенту (частина 2 статті 82 Основного 
Закону) треба зробити висновок, що для відкриття такої сесії необхідно складення прися-
ги не менш як двома третинами депутатів від конституційного складу парламенту [3]. Від-
повідно до статті 79 Конституції найстарший за віком народний депутат зачитує присягу пе-
ред відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скрі-
плюють присягу своїми підписами під її текстом. Якщо народний депутат України в силу пев-
них причин обраний пізніше, то він складає присягу на одному з пленарних засідань черго-
вої сесії Верховної Ради України цього скликання (див. Ріщення КСУ про офіційне тлумачен-
ня статей 58, 78, 79, 81 Конституції України та статей 243-21, 243-22, 243-25 [...] від 13.05.1997 
№ 1-зп). Лише з моменту скріплення тексту присяги власним підписом починаються повно-
важення народного депутата України (частина 1 статті 2 Закону України «Про статус народ-
ного депутата України»). Відмова від складення присяги тягне за собою втрату депутатсько-
го мандата (стаття 79 Конституції).

Аналізуючи наведені дефініції, зміст присяги нардепа та його процесуальне значення 
можна виділити такі найважливіші ознаки присяга народного депутата України є: урочистою 
обіцянко, зверненою до суспільства; визнанням обов’язків депутата перед народом і держа-
вою; зобов’язанням додержуватися в усіх своїх діях Конституції, прав і свобод людини; ви-
значенням депутата як захисника прав не тільки більшості, але й меншості, представником 
інтересів усього українського народу; таким, що передбачає відповідальність за порушення.

У вітчизняній правовій доктрині вже надавались визначення поняття присяги нардепа. 
Одне з них вбачає у ній юридичну категорію, яка визначає правомірність чи неправомірність 
поведінки парламентарія в суспільстві під час здійснення ним депутатських повноважень, 
делегованих йому цим самим суспільством [1]. Інше, наведене Н. Г. Григоруком, визначає 
присягу нардепа як правову категорію розглядаючи в ній «публічне оголошення визнан¬ня 
обов’язків загальнонаціональним політичним діячем, котрий покликаний представляти 
Український народ у Верховній Раді України, що завершує легітимацію статусу народного 
депутата України» [8]. На думку автора, ці дефініції є досить змістовним, але мають харак-
тер «робочих» і не повністю охоплюють найважливіші ознаки присяги народного депутата.

 Отже, підсумовуючи згадані ознаки, можемо дати таке визначення розглянутого нами по-
няття: присяга народного депутата України – це урочиста офіційна обіцянка особи, яка була 
обрана у Верховну Раду України, бути вірною Україні і діяти в інтересах усього свого народу і 
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держави, захищати їх, додержуватись Конституції та Законів України, що є підставою для на-
буття нею відповідних повноважень і за порушення якої передбачена певна відповідальність. 

Важливим елементом присяги нардепа є відповідальність за її порушення. Виходячи з ви-
значення поняття, вона є обов’язковою для повноцінності інституту присяги. Порушення 
присяги депутата юридично не тягне за собою ніякої відповідальності, але фактично наявна 
політична та іноді навіть конституційно-правова відповідальність.

Відповідальність народного депутата полягає у застосуванні спеціальних заходів впли-
ву внаслідок неналежної його поведінки. Політична відповідальність передбачає такі заходи 
впливу, як відмова виборців голосувати за нього на наступних виборах, виключення його з 
виборчого списку партії тощо. Така реакція має суттєвий вплив на діяльність депутата. З ін-
шого боку, тут ній наявні і певні недоліки, зокрема неможливість суспільного контролю за 
усіма діями депутата і ґрунтовного аналізу кожним виборцем відповідності його актів зміс-
ту присяги.

Конституційно-правова відповідальність народного депутата за порушення присяги пря-
мо не передбачена законодавством України. Серед підстав дострокового припинення повно-
важень нардепа стаття 81 Конституції не виділяє порушення ним присяги. На думку автора, 
це є суттєвим недоліком і унеможливлює ефективний контроль народу над діяльністю сво-
го представника. 

Тим не менш, конституційно-правова відповідальність за порушення присяги парламен-
тарієм може проявлятися опосередковано. Так, депутат припиняє свої повноваження у разі 
«складення повноважень за його особистою заявою» або «набрання законної сили обвину-
вальним вироком щодо нього» (пункт 1-2 частини 1 статті 81 Конституції). З цього випливає, 
що депутат «клятвопорушник» може зректися повноважень за власним бажанням під впли-
вом суспільного осуду, докорів сумління. До того ж, у разі якщо присягу було порушено одно-
часно протиправним діянням, суд може визнати його достатньою підставою для обґрунтова-
ного обвинувачення. Таким чином, опосередкована конституційно-правова відповідальність 
теоретично може мати місце, але на практиці вона майже ніколи не застосовувалась, зважа-
ючи на принцип депутатської недоторканності.

Виходячи з процесуального і матеріального значення присяги нардепа, вона має певний 
вплив на виконання парламентарієм своїх функцій. У юридичній літературі немає одностай-
ної думки щодо функцій, покладених на народного депутата, тому автор пропонує виокрем-
лювати такі: функцію захисту інтересів України та її народу (пункт 1 статті 24 Закону Укра-
їни «Про статус народного депутата України»), законотворчу функцію (пункти 3-6 статті 24 
цього ж закону), внутрішньо-фракційну функцію (пункт 8 статті 24), функцію підтримання 
зв’язків з громадськістю (пункти 11-14 статті 24) та контрольну функція (пункти 15-16 статті 
24). Усі ці функції повинні виконуватися депутатом відповідно до його присяги. Так, він по-
винен діяти згідно із законодавством, здійснюючи контроль над виконавчою владою та спіл-
куючись з виборцями. Нардеп змушений керуватись принаймні першими двома розділами 
Конституції при внесенні законопроекту про внесення до неї змін, враховувати думку вибор-
ців. Однак, присяга нардепа в Україні має недостатню вагу. На думку автора, це пов’язано з 
відсутністю чітко визначеної на законодавчому рівні процедури притягнення народного де-
путата до відповідальності за порушення присяги.

З метою удосконалення функціонування інституту присяги народного депутата необхід-
но прописати у законодавстві відповідальність за її порушення у формі позбавлення пред-
ставницького мандату. Процес притягнення до відповідальності у цьому випадку може бути 
аналогічний такому процесу за порушення вимоги несумісності (частина 2 статті 5 Закону 
України «Про статус народного депутата України»). Спочатку це питання розглядає комітет, 
до компетенції якого входять питання депутатської етики. Згодом воно розглядається Голо-
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вою Верховної Ради чи на засіданні, у разі його відмови. Опісля справа передається до суду, 
який вирішує питання про дострокове припинення повноважень нардепа. Автор пропонує 
внести зміни до Конституції та Законів України для уможливлення цієї процедури:

1. до частини 1 статті 81 Конституції (підстави дострокового припинення повноважень 
нардепа) включити пункт 2-1 такого змісту:

2. «порушення присяги народного депутата України»;
3. статтю 4 Закону України «Про статус народного депутата України» доповнити 2-1 та-

кого ж змісту;
4. абзац перший частини 2 статті 5 цього ж закону викласти у такій редакції:
5. «У разі невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими ви-

дами діяльності або порушення народним депутатом присяги його повноваження 
припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду».

Вищезазначені зміни повинні допомогти підвищити роль присяги народного депутата 
при виконанні ним своїх функцій, виховати в ньому повагу до власного слова і надати сус-
пільному осуду правового вияву. Варто згадати і позицію деяких науковців, зокрема Б. Руд-
ницького, який пропонує повернутися до радянського принципу імперативного мандату 
[10]. Такий принцип надавав виборцям право відкликати депутата у будь-який момент у разі 
порушення ним обіцянки перед виборцями. На думку автора, такі дії були б кроком назад у 
конституційно-правовому розвитку і перешкоджали б захисту нардепом інтересів усього на-
роду України [4]. До того ж, принцип імперативного мандату несумісний із пропорційною 
виборчою системою, за якою у нас обирається половина складу парламенту.

Підсумовуючи все вищевказане, можна зробити висновок, що присяга народного депу-
тата України має велике матеріальне та процесуальне значення і позитивно впливає на ви-
конання ним своїх функцій. Матеріальне значення присяги проявляється в обов’язках пар-
ламентарія, закріплених в її тексті. Процесуальне значення визначене Конституцією та Зако-
нами України і полягає в тому, що складання присяги є останнім етапом легітимації нардепа 
на своїй посаді і знаменує початок виконання ним своїх функцій. Водночас інститут прися-
ги потребує вдосконалення в українському законодавстві. До нього повинні бути включені 
норми, що врегульовують відповідальність депутатів-клятвопорушників. Такі норми могли 
б змусити депутата ретельніше стежити за виконанням своїх функцій і не допустили б пе-
ребування на посаді народних представників осіб, які діють проти інтересів народу та дер-
жави України.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ 
УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Стаття присвячена дослідженню розвитку і функціонування інституту Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини. Здійснюється аналіз його повноважень в контексті досвіду за-
рубіжних країн. Автор формулює основні проблеми функціонування цього інституту та вно-
сить пропозиції щодо його вдосконалення на основі міжнародного досвіду. 

Ключові слова: омбудсмен, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, повноваження, 
проблеми функціонування, міжнародний досвід, вдосконалення інституту омбудсмена.

Становлення України як незалежної, демократичної, соціальної та правової держави є 
складним та багатоетапним процесом. Одним із важливих елементів цього процесу є забез-
печення дієвого механізму захисту основних прав та свобод людини та громадянина. Важли-
ву роль у забезпеченні діяльності цього механізму відіграє саме Уповноважений Верховної 
Ради з прав людини (омбудсмен), інститут якого був запроваджений в Україні ще у 1998 році. 

Україна на сьогодні посідає одне із перших місць серед країн-членів Ради Європи щодо 
кількості скарг до Європейського суду з прав людини, більшість з яких подані через Уповно-
важеного Верховної Ради з прав людини. Це, у свою чергу, унеможливлює забезпечення на-
лежного рівня парламентського контролю, передбаченого Конституцією, і нівелює, попри ви-
сокі потенційні можливості, здійснення будь-якого впливу на формування державної полі-
тики у сфері захисту прав людини. Все це свідчить про недостатню дієвість національних 
правозахисних інституцій, які не спроможні забезпечити громадянам належний захист їхніх 
прав і свобод, гарантованих Конституцією. 

Метою даної статті є аналіз міжнародного досвіду для удосконалення функціонування 
інституту омбудсмена в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій на зазначеної теми свідчить про високий інтер-
ес науковців до наявної ситуації в Україні щодо захисту конституційних прав та свобод люди-
ни і громадянина. Серед вітчизняних науковців, які досліджували це питання варто назвати 
таких науковців як В.Барчук, В.Дяченко, А.Єрмоленко, І.Кресіну, В.Погорілко, П.Рабінович, 
С. Серьогін, О.Марцеляк, Ю.Тодик. Серед зарубіжних науковців, які вивчали становлення, 
розвиток та функціонування інституту омбудсмена, необхідно назвати А. Абілова, М. Бітч, 
Г. Белца, В. Бойцову, Л. Бойцову, М. Вижіковського, І. Власова, Ф. Тоді, Н. Хаманєву, В. Еміх. 

Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць у сфері дослідження контрольних 
повноважень омбудсмена в Україні, важливим залишається питання удосконалення інсти-
туту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. У контексту сучасного етапу європей-
ської інтеграції це суттєво сприятиме задоволенню політичного критерію вступу нашої дер-
жави в Європейський Союз. 

Враховуючи прагнення України до євроінтеграції, стає гострішою необхідність узго-
дження стандартів забезпечення прав людини [7, 235]. Недосконалість чинного законодав-
ства з питань діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини зумовлює потре-
бу у реформуванні, яке має враховувати досвід зарубіжних країн. Прогалини у законодав-
стві спричинюють низький рівень розробки організаційно-правових основ діяльності дано-
го інституту, відсутність налагодженого позитивного діалогу між органами держаної влади 
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та громадськими організаціями, низький рівень співпраці з органами громадянського сус-
пільства. 

Поняття «омбудсмен» походить від середньовічного шведського слова «umbud», що озна-
чає силу, авторитет. На сьогодні ж цим терміном іменують  спеціальну посадову особу, яка 
обирається або призначається для контролю за дотриманням прав людини адміністративни-
ми органами, а в деяких країнах – також приватними особами і об’єднаннями [13, 153]. Сьо-
годні відбувається процес трансформації змісту поняття «омбудсмен», що пов’язано, насам-
перед, із тим, що інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини переживає досить 
складний етап розвитку, трансформування та реформування [10, C.66]. 

Важливим питанням у визначенні правової природи Уповноваженого є його функціо-
нальна характеристика, тобто окреслення основних напрямків діяльності, які випливають з 
його завдань. Згідно зі статтею 3 Закону такими є: 1) захист прав і свобод людини і громадя-
нина, проголошених Конституцією України, законами та міжнародними договорами Украї-
ни; 2) запобігання  порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх понов-
ленню; 3) сприяння приведенню законодавства  України про права і свободи людини і грома-
дянина у відповідність з Конституцією України, міжнародними стандартами у цій галузі; 4) 
поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і сво-
бод людини і громадянина; 5) запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації 
людиною своїх прав і свобод; 6) сприяння правовій інформованості населення та захист кон-
фіденційної інформації про особу [3].

В умовах перезавантаження влади, оновлення парламенту та люстрації виконавчої та су-
дової гілок влади Верховній Раді необхідно також звернутися і до розширення повноважень 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини саме у сфері конституційного контролю за ді-
яльністю посадових осіб. Таким видом повноважень, відповідно до Акту з Інструкціями для 
парламентського омбудсмена [11], наділений омбудсмен Швеції. Він має право подати судо-
вий позов щодо посадової особи, діяльність якої він перевіряв, дати попередження такій по-
садовій особі в порядку кримінального судочинства (без висунення звинувачень), а також 
направити цій посадовій особі рекомендації та пропозиції щодо покращення діяльності. 

Схожі повноваження притаманні і омбудсмену Фінляндії. До основних повноважень ом-
будсмена Фінляндії, відповідно до Основного Закону, належить право ініціювати криміналь-
не переслідування голів Верховного та Вищого адміністративного судів Фінляндії, виступа-
ти, за рішенням парламенту, державним обвинувачувачем вищих посадових осіб, відмінних 
від голів Верховного та Вищого адміністративного судів, в тому числі і членів Державної Ради 
та канцлера юстиції [12]. Саме тому необхідно розширити перелік повноважень омбудсмена, 
закріпивши за ним у статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав 
людини» право конституційного контролю за діяльністю посадових осіб. 

Наразі фактична ситуація з захистом прав людини в Україні не відповідає вимогам міжна-
родного права, потребує постійного державного регулювання, удосконалення та покращен-
ня. Однією із ключових проблем даного інституту є наділення Уповноваженого правом зако-
нодавчої ініціативи.

Законом України N 5409-VI від 20 жовтня 2012 року [2] до Закону України «Про Уповно-
важеного Верховної Ради» були внесені зміни, якими омбудсмена було наділено правом вне-
сення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері захисту прав і свобод 
людини і громадянина.

На думку автора, для кращого виконання функції конституційного контролю Уповнова-
женим Верховної Ради з прав людини йому необхідно надати право саме законодавчої ініці-
ативи, а не тільки право вносити пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в 
межах його компетенції, що є необхідною формою діяльності омбудсменів декількох країн. 
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Зарубіжний досвід законотворчої діяльності свідчить про те, що близько половини внесених 
в законодавчі органи пропозицій омбудсмена по удосконаленню законодавства в сфері прав 
людини і громадянина задовольняються [5, 3]. Зокрема, таким правом наділені омбудсмени 
Швеції та Сербії. У Швеції уповноважений з прав людини може звертатися до державних ор-
ганів із пропозиціями про вдосконалення законодавства щодо питань, які стосуються забез-
печення захисту прав і свобод громадян [11]. 

Таким чином, було б доцільно внести відповідні зміни в ч.1 ст. 93 Конституції України шля-
хом надання права законодавчої ініціативи поряд із Президентом України, народними депута-
тами та Кабінетом Міністрів також і Уповноваженому Верховної Ради з прав людини. Таке ж 
право потрібно винести окремим пунктом в статті 13 Закону України «Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини». Вони сприятимуть більш конструктивній державній 
політиці у сфері забезпечення прав особи, а саме дозволить омбудсмену, на основі виділених 
тенденцій щодо дотримання і забезпечення прав людини, а також недоліків у даній сфері роз-
робити відповідні законопроекти для законодавчого регулювання такого роду питань. 

Такі зміни дозволять омбудсмену як органу державного управління України розробити 
спеціальні заходи для імплементації європейських стандартів захисту прав людини, брати 
безпосередню участь у цих процесах, посилювати їх на місцевому рівні, підтримувати ідеї 
спеціалізованого представництва певних категорій населення на державному рівні. 

Ще одним актуальним питанням регулювання діяльності інституту Уповноваженого Вер-
ховної Ради з прав людини залишається встановлення позитивного діалогу між громадяна-
ми та органами державної влади, зміцнення засад громадянського суспільства, забезпечення 
повної відповідності українського законодавства і практики принципам і нормам Європей-
ського Союзy [7, 236]. 

Налагодження позитивного діалогу між органами влади та громадянами, на думку автора, 
вирішить питання із довірою громадян до інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав 
людини. Як свідчить досвід зарубіжних країн, запровадження посад спеціалізованих омбуд-
сменів не лише підвищує рівень професіоналізму вирішення конкретного питання, але й по-
кращує механізм захисту прав та свобод людини та громадянина [7, 235].  

В країнах розвинутої демократії практика введення спеціалізованих омбудсменів, які 
здійснюють свою діяльність в інтересах специфічних груп, що потребують додаткового за-
хисту, є доволі розповсюдженою. Так омбудсмен із захисту прав споживачів є в Данії, Норве-
гії, Фінляндії; омбудсмен із захисту особистих даних – в Угорщині, Чехії; університетські ом-
будсмени є в багатьох університетах Західної Європи, США і Канади [8].

Цікавим є досвід існування спеціальних омбудсменів у Швеції, де є спеціальні омбудсме-
ни з питань захисту прав споживачів, з питань боротьби з етнічною дискримінацією, омбуд-
смен з прав дітей, омбудсмен з питань захисту інвалідів, а також омбудсмен із засобів масо-
вої інформації [6]. В Російській Федерації діють омбудсмени із захисту прав дітей та із захис-
ту підприємницької діяльності [9, 91].

На даний момент Україна вже почала рухатися у правильному напрямку. Указом Прези-
дента від 11 серпня 2011 року, з метою забезпечення належних умов для реалізації громадян-
ських, економічних, соціальних та культурних прав дітей в Україні, на виконання Україною 
міжнародних зобов’язань у сфері прав дитини та відповідно до статті 102 Конституції Укра-
їни забезпечення дотримання конституційних прав дитини забезпечується Уповноваженим 
Президента з прав дитини [4]. 3 листопада 2014 року Президент України видав також указ 
«Про положення про Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського 
народу» [3]. 

На думку автора, створення посад спеціалізованих омбудсменів зробить співпрацю між ор-
ганами держави та громадськими організаціями більш продуктивною та сприятиме посилен-
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ню правового захисту конкретних соціальних груп населення України. Проте слід зазначити, 
що створення таких посад має бути розумним та виваженим і відповідати моральним та мен-
тальним засадам українського суспільства. На даному етапі євроінтеграції нашої держави необ-
хідно запровадити посаду Уповноваженого Верховної Ради з питань рівності, який відповідав 
би, згідно п.5 статті ЗУ «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини»,  ефективнішому 
«запобіганню будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод».

Ще одним питанням, яке, на думку автора, потребує врегулювання, є визначення юридич-
ної сили актів Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. У статті 15 Закону України за-
значено, що актами реагування Уповноваженого щодо порушень положень Конституції, за-
конів України та чинних міжнародних договорів, які стосуються з прав і свобод людини і гро-
мадянина є конституційне подання і подання Уповноваженого до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій 
незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб [1]. Стаття визначає також і 
зміст понять «конституційне подання Уповноваженого», а також «подання Уповноваженого»,  
проте жодним чином не згадує про його юридичну силу.

Як свідчить світова практика наділення омбудсменів юридично-владними повноважен-
нями має досить поодинокий характер і притаманний лише державам, де інститут омбудсме-
на існує вже порівняно давно. У всіх інших країнах акти реагування парламентського уповно-
важеного носять радше консультативний характер і не тягнуть за собою жодної відповідаль-
ності за їх невиконання. Лише декілька країн Європи закріпили за омбудсменами імператив-
ні повноваження. Це такі країни як Швеція та Фінляндія, де рішення парламентських уповно-
важених мають обов’язковий характер, а також Польща, де повноваження омбудсмена дуже 
схожі на повноваження прокурорів.

Саме тому автор вважає за потрібне доповнити статтю 15 Закону України «Про Уповнова-
женого Верховної Ради з прав людини» положенням про імперативність рішень омбудсмена 
та обов’язковість виконання актів його реагування. Такі законодавчі зміни підвищать рівень 
якості та своєчасності розгляду актів реагування Уповноваженого органами державної вади, 
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, 
організаціями, посадовими та службовими особами. 

Висновки.  На прикладі проаналізованого досвіду зарубіжних країн на шляху формуван-
ня інститутів омбудсмена автором розроблені пропозиції, щодо удосконалення діяльності 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, що полягають у наступному:

1. Доповнити статтю 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав 
людини» пунктом 15, і викласти його у такій редакції: уповноважений має право 
«здійснювати конституційний контроль за діяльністю посадових у сфері захисту прав 
і свобод людини і громадянина»; 

2. Внести зміни до статті 93 Конституції України та викласти її у такій редакції: «Пра-
во законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, 
народним депутатам України, Кабінету Міністрів України та Уповноваженому Верхо-
вної Ради з прав людини»;

3. Внести зміни до статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини» та доповнити її пунктом 3-2 та викласти у такій редакції: «вносити за-
конопроекти на розгляд Верховної Ради України»;

4. Налагодити позитивний діалог між органами державної влади та громадськими ор-
ганізаціями шляхом введення спеціалізованих Уповноважених Верховної Ради з прав 
людини, наприклад Уповноваженого з питань рівності;

Доповнити статтю 15 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав люди-
ни» положенням про імперативність та обов’язковість рішень Уповноваженого та викласти 
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його у такій редакції: «Актами реагування Уповноваженого щодо порушень положень Кон-
ституції України, законів України, міжнародних договорів України стосовно прав і свобод 
людини і громадянина є конституційне подання Уповноваженого та подання Уповноважено-
го…, які мають імперативний характер та є обов’язковими до виконання». 

Вважаємо, що вищенаведені пропозиції щодо удосконалення правової регламентації ді-
яльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, надання та закріплення 
нового змісту в його повноваженнях сприятимуть підвищенню авторитету останнього серед 
громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних інсти-
туцій, створить більш ефективну систему забезпечення, реалізації і захисту прав та свобод 
людини і громадянина.

Список використаних джерел та літератури:
1. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» від 15 січня 1998 р. 
// Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №20. – 99 c.
2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини» щодо національного превентивного механізму» // Відомості 
Верховної Ради України. – 2013. – № 41. – 552 c.
3. Указ Президента «Про Положення про уповноваженого Президента у справах кримсько-
татарського народу» від 3 листопада 2011 р// Офіційний вісник України. – 2014. – №89. – 9 с. 
4. Указ Президента України щодо питань Уповноваженого Президента України з прав дити-
ни від 11 серпня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – №63. – 7 с.
5. Зелінський І. Л.  Уповноважений Верховної Ради з прав людини: Аналіз правової регла-
ментації діяльності та шляхи удосконалення / І. Л. Зелінський // Право. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: 
http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Pravo/58208.doc.htm (дата звернення: 28.11.2014);
6. Коструба В. В. Деякі аспекти становлення та еволюції інституту омбудсмана у Швеції / В. 
В. Коструба // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 33. – С.67 – 72.
7. Лазарєва Л.О. Реформування інституту уповноваженого Верховної Ради з прав людини: 
теоретико-методологічний аспект / Л. О. Лазарєва // Науковий вісник Академії муніципаль-
ного управління: Серія «Управління». – 2014. – №2. – С.231 – 240.
8. Насадюк А. Омбудсмены за рубежом / А. Насадюк // Юрид. практика. – 2007. – № 11 (481). 
– С. 22 – 41. 
9. Разногузов К. Г. Институт уполномоченного по защите прав предпренимателей и 
специализированныеподразделения по защите прав предпренимателей в органах прокурату-
ри: вопроси и взаимодействия / К. Г. Разногузов // Криминалист. – 2013. – №1 (12). – С. 89 – 93.
10. Усаченко Л. М. Місцевий та Регіональний омбудсмен як форма захисту громадян / Л. М. 
Усаченко // Університетські наукові записки. – 2007. – №4 (24). - С. 62 – 68. 
11. The Act with Instructions for the Parliamentary Ombudsmen (Lag [1986:765] med instruktion 
för Riksdagens ombudsmän – ”JO-instruktionen”). – 13 November 1986, [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.jo.se/en/About-JO/Legal-basis/Instructions/  (дата звернення: 
28.11.2014).
12. The constitution of Finland. 11 June 1999 (731/1999) - [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/english/lawlinks/act-ombudsman.htx(дата 
звернення: 28.11.2014);
13. Thomas J. C. Public Participation in Public Decisions / John Clayton Thomas. – San Francisko 
CA: Jossey-Bass Pubishers, 1995. –154 р.



68 Вибрані роботи учасників Четвертої щорічної міжнародної конференції

СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ 
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У роботі проведено аналіз загальнотеоретичних питань судового контролю за діяльніс-
тю Парламенту України, в ході якого, зокрема, розглянуто проблему розмежування юрисдик-
ції Конституційного Суду України та адміністративних судів щодо вирішення відповідних 
спорів, узагальнено практику Вищого адміністративного суду України у справах, де однією із 
сторін є Верховна Рада України, та на основі проведеного дослідження сформульовано пропо-
зиції щодо удосконалення правового регулювання відповідних питань.

Ключові слова: Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Вищий адміністра-
тивний суд України, судовий контроль, адміністративне судочинство, розмежування кон-
ституційної та адміністративної юрисдикцій.

Проголошення України правовою державою та визнання принципу верховенства права пе-
редбачає не лише декларування відданості відповідним ідеалам та цінностям, а й накладає на 
державу позитивний обов’язок впровадити у свою діяльність ефективні механізми забезпечен-
ня їх реалізації. Традиційно, основним таким механізмом інституційно вважається відокремле-
на від інших гілок судова влада, на яку покладається здійснення незалежного судового контро-
лю за їх діяльністю. Дійсно, як слушно зауважує Жак Вігьє, «правова держава характеризується 
підпорядкованістю праву політичних та адміністративних органів, навіть дуже високого рівня, 
та можливістю оскаржувати їхні рішення в судових інстанціях», в той час як «авторитарна дер-
жава майже не допускає можливості оскаржувати рішення її … органів» [7, 7].

Вігьє небезпідставно акцентує увагу на необхідності підпорядкуванню праву органів дер-
жави «навіть дуже високого рівня», адже здійснення ними своїх повноважень у правовому 
полі, готовність підпорядковувати політичні інтереси правовим вимогам є показником діє-
вості принципу верховенства права в цілому, а ефективність судового контролю за діяльніс-
тю таких органів – критерієм незалежності та безсторонності усієї національної судової сис-
теми. Одним із важливих питань у цьому контексті є судовий контроль за діяльністю парла-
менту, рішення якого носять загальнообов’язковий характер та, відповідно, охоплюють сво-
єю дією найширше коло осіб, для яких їх протиправність може мати наслідком суттєве по-
рушення прав та свобод. З огляду на суспільну та наукову актуальність означеного питання, 
його було обрано предметом нашого дослідження.

Передусім, варто з’ясувати конституційно-правовий статус Верховної Ради України та 
сутність її повноважень, встановлених Конституцією. Слушною видається думка Словської 
І.Є., яка визначає парламент як загальнодержавний представницький постійно діючий (про-
фесійний) колегіальний орган державної влади, прерогативою якого є остаточне визначення 
змісту, суті і форми майбутнього закону (законотворення) [26, 16]. Саме законотворення, бу-
дучи основною функцією парламенту, зумовлює його правову природу та соціальне призна-
чення як єдиного органу в державі, уповноваженого приймати закони – акти вищої юридич-
ної сили, що мають пріоритет в системі інших нормативно-правових актів (абзац третій під-
пункту 4.2 пункту 4 мотивувальної частини Рішення КСУ від 1 квітня 2008 р. № 4-рп/2008).

Законотворчу діяльність парламенту слід розглядати у невідривному зв’язку із отрима-
ним ним безпосередньо від народу мандату на здійснення влади. У рамках доктрини установ-
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чої влади повноваження ВРУ встановлювати загальнообов’язкові правила поведінки у зако-
нах має своєю основою установчу владу Українського народу, який шляхом обрання народ-
них депутатів делегує їм таке повноваження, та, водночас, добровільно погоджується на ви-
конання цих законів. Демократична процедура обрання парламенту виступає передумовою 
для визнання легітимності правових приписів, що походитимуть від нього, тобто для досяг-
нення тієї «ідеальної згоди» Т.Аллана, «в процесі якої закон передбачає прийняття грома-
дянином його вимог як морально виправданих», та за якої «громадянина запрошують ви-
знати, що його дотримання закону є адекватною реакцією у світлі зобов’язань легітимізува-
ти дії, спрямовані на досягнення суспільного блага» [3, 15]. Проте сприйняття законодавчих 
норм як легітимних залежить не лише від факту законності обрання легіслатури, а перебуває 
у безпосередній залежності зі змістом відповідних приписів і процедурою їх ухвалення. По-
заяк громадяни очікують від держави встановлення такого правопорядку, в основі якого бу-
дуть суспільно узгоджені норми поведінки [9, 114], вони висувають до органів держави певні 
вимоги, які у зв’язку із принципом повновладдя народу набувають характер правових обме-
жень їх діяльності. «Держава є правовий союз, якому надана правова влада для того, аби під-
тримувати право і служити праву,» – писав свого часу Ільїн І.А. [8, 127], таким чином підкрес-
люючи правовий характер будь-якої державно-владної діяльності, в тому числі і законодав-
чої – адже «створення права і підтримка права здійснюється в державі за правовими норма-
ми» [8, 126], санкціонованими, як нами було згадано вище, безпосередньо народом.

Подібну природу мають насамперед норми Конституції, яка є правовим вираженням 
народного суверенітету, засобом фіксації умов легітимності органів державної влади, що 
об’єктивізуються у вигляді конституційних принципів, цінностей та ідеалів, за якими визна-
ється керівна роль в їх діяльності, і конкретних конституційно-правових приписах, які без-
посередньо встановлюють порядок і межі здійснення публічної влади. Саме конституційні 
норми (в ширшому розумінні – конституційний правопорядок, що включає в себе надпози-
тивні конституційні регулятори) виступають обмежувальним фактором в діяльності органів 
законодавчої влади, превалюючи над «парламентським суверенітетом», тобто можливістю 
парламенту на власний розсуд визначати зміст законодавчих норм. Якщо, як зазначає Пасе-
нюк О.М., державне регулювання суспільних відносин (до якого він відносить і законотвор-
чу діяльність) здійснюється шляхом вибору із декількох політичних альтернатив одного ва-
ріанту, який і закріплюється у відповідному нормативному акті [19, 60-61], то лише Консти-
туція як акт універсальної дії стоїть вище за цей вибір, втілюючи один із принципів правової 
держави – домінування права над владою [10, 123]. 

З викладених позицій, контроль за правомірністю рішень парламенту зводиться насам-
перед до конституційного контролю, здійснюваного в процесуальній формі конституційного 
правосуддя – самостійного виду державно-владної контрольної діяльності [6, 30]. Межі здій-
снення цього контролю – конституційна юрисдикція – втілюються в обсязі повноважень, на-
даних Конституційному Суду. Маємо тут визнати доцільність зауваги Селіванова А.О. про 
те, що теоретичне розширення до ілюзорних обріїв меж конституційного правосуддя є нау-
ково необґрунтованим та в практичному сенсі небезпечним [23, 19]. Тому виникає потреба у 
чіткому проведенні на підставі відповідних конституційних норм «демаркаційної лінії», яка 
б окреслювала ці межі.

Тут доцільно звернутися до положень статей 150 та 152 Конституції України, які визначають 
повноваження КСУ за предметом контролю (колом підконтрольних актів) та підставами для 
визнання їх неконституційними. Важливим є саме другий аспект, позаяк в ньому відбито без-
посередній об’єкт здійснюваного Конституційним Судом контролю. Так, за частиною першою 
статті 152 Конституції, закони та інші правові акти за рішенням КСУ визнаються неконститу-
ційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або 
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якщо була порушена встановлена процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чин-
ності. За змістом цієї норми, до повноважень Суду належить як матеріальний, так і формаль-
ний конституційний контроль [6, 28; 27, 22] – його об’єктом виступає конституційність як зміс-
ту, так і процедури ухвалення визначених статтею 150 Конституції правових актів. 

Акти парламенту, що є предметом судового контролю КСУ, для цілей нашого досліджен-
ня доцільно розмежувати на нормативні та ненормативні. Першими з них є закони, які без-
посередньо закріплюють правові норми, та критерієм оцінки яких є норми вищого порядку, 
які містяться в Конституції [24, 20] – себто, як уже згадувалося вище, у матеріальному аспек-
ті щодо них можливий лише конституційний контроль. Із суто формальної точки зору, ви-
могою до будь-якого нормативно-правового акта, поряд з необхідністю видання його ком-
петентним органом, суворою визначеністю тощо, є відповідність актам вищої юридичної 
сили, тобто дотримання принципу ієрархічності [16, 97]. В ієрархії нормативно-правових ак-
тів закон безпосередньо слідує за конституцією, що зумовлює можливість контролю відпо-
відності його норм виключно конституційним нормам. Очевидно, що здійснити контроль 
змісту законодавчих приписів на відповідність іншим приписам закону – однопорядкового 
нормативно-правового акта, є неможливим; з подібних міркувань Конституційний Суд РФ 
дійшов висновку про неможливість перевірки на конституційність власне норм Конституції 
РФ (Ухвала від 1 квітня 1996 р. № 13-О/1996, абзац третій мотивувальної частини).

Утім, функції ВРУ не обмежуються законотворчою; до їх числа входить великий блок так 
званих установчо-номінаційних повноважень [26, 235], що за породжуваними юридичними 
наслідками та правовим полем здійснення різняться від законодавчих. Так, на відміну від 
законодавчої діяльності, яка має правотворчий характер, установчо-номінаційні повнова-
ження полягають у правозастосуванні, яке тягне за собою виникнення, зміну чи припинення 
прав та обов’язків конкретних осіб. Законотворча діяльність таких наслідків не передбачає, 
адже норми права не породжують правовідносин, а лише регулюють їх. Більш того, здійснен-
ня установчо-номінаційних повноважень є не лише підконституційною, а й підзаконною ді-
яльністю: Верховна Рада під час їх здійснення виявляється зв’язаною не тільки нормами Кон-
ституції, а й законодавчими актами (наприклад, тих, що регулюють порядок призначення та 
звільнення певних осіб з їх посад). Наслідком цього є зовнішній вияв такої діяльності – при-
йняття постанов (частина друга статті 138 Регламенту ВРУ), які за своєю юридичною приро-
дою є підзаконними правовими актами. 

Логічно, що матеріальний судовий контроль за актами ВРУ, прийнятими в процесі здій-
снення установчо-номінаційних функцій, можливий у двох аспектах: щодо їх конституцій-
ності та законності. Зі змісту статті 152 Конституції стає зрозумілим, що КСУ уповноваже-
ний перевіряти акти парламенту виключно на відповідність Основному Закону. Відтак, стат-
тя 14 Закону України «Про Конституційний Суд України» передбачила, що до повноважень 
КСУ не належать питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Ав-
тономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, від-
несені до компетенції судів загальної юрисдикції. 

Аналогічне розмежування видається слушним і для судового контролю у його формаль-
ному (процесуальному) аспекті. Так, у Рішенні від 12 липня 2000 р. № 9-рп/2000 КСУ сфор-
мулював позицію, за якою неконституційним може бути визнаний, зокрема, той правовий 
акт, стосовно якого були порушені процесуальні вимоги, що встановлюються Конституці-
єю України, а не іншими правовими актами (абзац другий пункту 2 мотивувальної частини). 
Тим не менше, законодавчий процес (та й порядок здійснення функцій парламенту загалом) 
врегульований на конституційному рівні лише в загальних рисах, а його особливості вимага-
ють більш детальної подальшої регламентації та процедурного упорядкування [29, 302]. Таке 
упорядкування, за частиною п’ятою статті 83 Конституції, здійснюється у Регламенті ВРУ, до-
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тримання якого є безумовною передумовою для визнання рішень парламенту легітимними, 
або ж, за визначенням КСУ, даним в його Ухвалі від 27 червня 2000 р. № 2-уп/2000, «безспірно 
прийнятими» (абзац третій пункту 6 мотивувальної частини). І хоч Конституційний Суд ви-
знав, що «правила процедури є внутрішньою справою парламенту, оскільки законодавча вла-
да має достатньо засобів самоконтролю та перевірки прийнятих нею рішень» (абзац другий 
пункту 6 мотивувальної частини), із урахуванням принципу nemo esse debet judex in propria 
causa об’єктивно існує потреба у незалежному судовому контролі за дотриманням встанов-
лених у регламенті процедур. Однак, виходячи зі згаданої вище позиції КСУ, він не уповно-
важений здійснювати такий контроль (що знайшло відображення і в його судовій практи-
ці – див. Ухвали від 27 грудня 2011 р. № 65-у/2011, від 30 січня 2013 р. № 4-у/2013 та ін.), тоб-
то питання законності процедури (як і законності змісту) виявляється виключеним із кон-
ституційної юрисдикції.

Отож, межі повноважень Конституційного Суду при здійсненні ним судового контролю 
за діяльністю парламенту чітко детерміновані його основною функцією – здійсненням охо-
рони Конституції, забезпеченням належної та ефективної дії її положень в усіх сферах жит-
тєдіяльності суспільства і держави [15, 53], і, відповідно, обмежуються контролем конститу-
ційності змісту та процедури ухвалення актів парламенту, як нормативного, так і ненорма-
тивного змісту. Втім, умовою легітимності ухвалюваних рішень виступає не лише їхня кон-
ституційність, але й законність, яка, відповідно, також має бути об’єктом судового контро-
лю. Питання, пов’язані з аспектом забезпечення правомірності рішень ВРУ, пропонуємо роз-
глянути далі. 

Видається, що в розглянутому контексті ми маємо зосередити свою увагу на механізмах 
судового контролю, що їх пропонує система адміністративної юстиції; втім, насамперед про-
понуємо зупинитися на окремих концептуальних моментах, важливих для розуміння дослі-
джуваного питання.

Адміністративну юстицію визначають як механізм судового захисту прав, свобод та ін-
тересів учасників правовідносин, що виникають у сфері публічної адміністрації (управлін-
ської діяльності органів публічної влади), а адміністративне судочинство – як процесуальну 
складову цього механізму [18, 11-12], здійснювану адміністративними судами в межах компе-
тенції, окресленої законодавством – адміністративної юрисдикції [12, 4].

Така компетенція зазвичай визначається через сукупність правовідносин, в яких суд може 
здійснювати правосуддя. Класичне розуміння адміністративної юстиції як системи розгля-
ду спорів «особи проти держави» в цьому контексті конкретизується нормами КАС України, 
які через встановлення основного завдання адміністративного судочинства – захисту прав, 
свобод та інтересів приватних осіб у сфері публічно-правових відносин (частина перша стат-
ті 2) – обмежують межі адміністративної юрисдикції саме публічно-правовими відносинами. 
Більш того, частина друга статті 4 КАС України передбачає, що юрисдикція адміністративних 
судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановле-
ний інший порядок судового вирішення. Вказана норма дає підстави для висновку про на-
мір законодавця визначити саме адміністративно-юрисдикційний процес загальним (осно-
вним) методом вирішення публічно-правових спорів, водночас допускаючи встановлення за-
конодавством для окремих категорій таких спорів спеціального порядку їх судового розгля-
ду. Цей підхід узгоджується з нормою частини другої статті 124 Конституції, яка встановлює 
підсудність судам України всіх правовідносин; інакше, не сприймаючи описану «залишкову» 
модель визначення хоча б одної судової юрисдикції, і вичерпно фіксуючи межі компетенції 
судів усіх спеціалізацій, ми б постали перед загрозою залишення поза правосуддям окремих 
правовідносин, які прямо на законодавчому рівні не були б визначені як віднесені до певної 
судової юрисдикції.
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З іншого боку, низка інших норм Кодексу, окреслюючи межі адміністративної юрисдик-
ції, веде мову про її поширення лише на публічно-правові відносини у сфері управлінської 
діяльності (пункти 1, 7 статті 3, частина перша статті 17), що, на нашу думку, призвело до за-
вузького трактування компетенції адміністративних судів як у судовій практиці (абзац дру-
гий пункту 3 постанови пленуму ВАСУ від 20 травня 2013 р. № 8 «Про окремі питання юрис-
дикції адміністративних судів»), так і в науковій літературі (див., напр., [2, 160; 4, 146]). Не по-
рушуючи питання власне неоднозначності у розумінні поняття «владна управлінська функ-
ція», вжитого у тексті КАС України [19, 79], слід визнати, що обмеження адміністративної 
юрисдикції суто владно-управлінськими відносинами вступає у суперечність з принципом 
підсудності судам усіх правовідносин в державі, про який вже йшлося вище – адже публічно-
правові відносини, за винятком тих, які прямо виключені із компетенції адміністративних 
судів (частина третя статті 17 КАС України), не зводяться до самих управлінських відносин. 
Дуже яскраво породжені неправильним підходом законодавця проблеми простежуються на 
прикладі справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності Верховної Ради України.

Так, судова практика свідчить про те, що суди здебільшого трактують положення частин 
першої та другої статті 17 КАС України як такі, що вичерпно встановлюють їх повноважен-
ня, а, отже, не включають до сфери адміністративної юрисдикції контроль за законністю рі-
шень, дій та бездіяльності парламенту. Скажімо, у справах № П/800/414/13 та № П/800/487/13, 
в яких були заявлені вимоги про визнання протиправною бездіяльності ВРУ щодо непризна-
чення виборів Київського міського голови та Київської міської ради, ВАСУ відмовив у від-
критті провадження, посилаючись на те, що «позивачі … фактично просять зобов’язати ВРУ 
прийняти рішення про проведення чергових виборів», а «процедура прийняття актів ВРУ … 
є здійсненням ВРУ законотворчої функції, а не владних управлінських функцій». Втім, оче-
видно, що виходячи із залишкового принципу визначення адміністративної юрисдикції, та 
відсутності в КСУ повноважень контролювати дії та бездіяльність парламенту, такий контр-
оль мав би здійснюватися адміністративними судами.

Не менш проблемним є питання контролю щодо актів парламенту в процесі адміністра-
тивного судочинства. Пункт 1 частини першої статті 171-1 КАС України відносить до повно-
важень адміністративних судів лише перевірку законності постанов ВРУ (хоча частина чет-
верта статті 17 Кодексу і встановлює підсудність ВАСУ справ щодо оскарження актів парла-
менту, коло яких не обмежується постановами). Втім, лишається незрозумілим, чому законо-
давець, передбачаючи можливість контролю законності постанов ВРУ (очевидно, як за зміс-
том, так і за процедурою прийняття), не передбачив можливості перевірки законності про-
цедури ухвалення законодавчих актів – адже така перевірка, як було показано вище, не нале-
жить до функцій КСУ.

Ще більше непорозуміння у цих питаннях вніс сам ВАСУ, який не визнавав своєї юрис-
дикції не лише щодо контролю за дотриманням Регламенту ВРУ при прийнятті законів, а й 
щодо законності окремих постанов Верховної Ради України. У першій категорії справ (напр., 
справи №№ П/9991/1/12, П/9991/111/12, П/800/2/13, П/800/90/13, П/800/515/13 та ін.), навіть 
незважаючи на те, що позовні вимоги про визнання протиправними окремих законодавчих 
актів базувалися саме на порушенні регламентної (а не конституційної) процедури під час їх 
розгляду та прийняття, ВАСУ вказував на належність цих справ до юрисдикції КСУ, хоча, як 
було з’ясовано вище, жодних підстав для такого висновку немає.

У другій категорії також можна простежити певну суперечливість у судовій практиці. На-
приклад, у справі № П/800/200/13 ВАСУ відкрив провадження за позовом про визнання не-
законною та скасування Постанови ВРУ від 19 березня 2013 р. № 40-VII «Про призначення 
позачергових виборів Березнуватівського сільського голови (Березнуватівська сільська рада 
Солонянського району Дніпропетровської області)», хоч у згаданих вище справах щодо Київ-
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ської міської ради доходив висновку про те, що спірні правовідносини не належать до юрис-
дикції адміністративних судів, позаяк відносяться до законотворчої функції парламенту. Але 
тоді нелогічною є відмова у відкритті провадження у справі № П/9991/447/12, де позивач ста-
вив питання про правомірність Постанови ВРУ від 5 червня 2012 р. № 4870-VI «Про при-
йняття за основу проекту Закону України про засади державної мовної політики», з приво-
ду чого ВАСУ зазначив, що «в цілому вимоги позову стосуються виключно законодавчої ді-
яльності, а тому суд не може втручатись у даний процес та зобов’язувати ВРУ вчиняти з цьо-
го приводу певні дії».

Напевне, ще більш нелогічним в цьому світлі є рішення ВАСУ здійснити контроль за 
правомірністю проведення пленарного засідання ВРУ 4 квітня 2013 р. за адресою вул. Бан-
кова, 6-8, м. Київ (справи №№ П/800/204/13, П/800/205/13, П/800/211/13, П/800/222/13, 
П/800/391/13), коли також ставилося питання про перевірку правомірності дій та безді-
яльності ВРУ, пов’язаних із проведенням цього засідання – а ці дії та бездіяльність напря-
му стосуються законотворчості, і при розгляду справи по суті суд фактично перевіряв до-
тримання законності процедури ухвалення законодавчих актів на згаданому засіданні. Тоді, 
напевне, така ж перевірка мала б мати місце і в справах №№ П/9991/425/12, П/9991/446/12, 
П/9991/589/12 (з приводу дій щодо прийняття в першому читанні проекту Закону «Про за-
сади державної мовної політики») чи № П/800/198/13 (щодо дій при прийнятті Закону від 6 
вересня 2012 р. № 5217-VI), хоч в обох зазначених та низці інших подібних випадків ВАСУ 
прийшов до висновку про відмову у відкритті провадження у справі у зв’язку із непідвідо-
мчістю йому порушених питань.

Не менш проблемним є й питання співвідношення у розглядуваній категорії справ право-
захисної та контрольної функцій адміністративних судів [1, 19]. Так, в теорії існує певний ду-
алізм у баченні призначення судової влади: за нею визнається функції як захисту прав і сво-
бод людини і громадянина, так і забезпечення дотримання законності у діяльності органів 
публічної влади [13, 287; 14, 336]. Тим не менше, традиційно робиться акцент саме на пра-
возахисній діяльності судів [17, 4] (про що, наприклад, свідчить думка А.Зайця, який рівень 
здійснення правосуддя визнає чинником, що визначає рівень захисту прав та свобод грома-
дян [25, 174]).

Такий підхід є цілком виправданим для, скажімо, цивільного процесу, в якому суд шляхом 
вирішення правового спору забезпечує охорону прав та законних інтересів осіб [9, 15]. Тим 
не менш, при розгляді адміністративного судочинства маємо враховувати певні притаман-
ні йому особливості, зокрема, особливу сферу його функціонування – публічно-правові від-
носини, які складаються переважно між приватними особами та державою. Адміністратив-
не судочинство є механізмом реалізації конституційного права особи на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових і службових осіб (частина друга статті 55 Конституції), а тому, поряд зі здійснен-
ням захисту прав та свобод позивачів (частина перша статті 2 КАС України), адміністративні 
суди мають зосереджувати увагу на перевірці в ході здійснення правосуддя правомірності рі-
шень, дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень. На такі функції адміністративних 
судів звертає увагу, зокрема, Рябченко Я.С., досліджуючи порядок оскарження нормативно-
правових актів в адміністративному судочинстві [22, 41 – 42].

Незважаючи на викладене, все-таки від розуміння «абстрагованого» судового контролю 
як одного із завдань адміністративного судочинства вітчизняна правова традиція досить да-
леко. Рельєфним таке бачення стає при порівнянні конституційного та адміністративного су-
дочинства: хоча Конституційний Суд і віднесено до системи органів судової влади, все ж таки 
його контрольні повноваження виступають, за визначенням Четверніна В.А., «абстрактним 
контролем» [28, 137], а за відсутності прямого доступу громадян до конституційного судо-
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чинства роль КСУ як суду стає ще меншою, обмежуючись певним чином лише процесуаль-
ною формою здійснення повноважень; адміністративна ж юстиція в першу чергу мислиться 
як засіб захисту прав та свобод людини, і лише потім та в межах правозахисного начала – як 
механізм контролю за дотриманням законності органами публічної влади.

Разом з тим, в літературі подекуди визнається можливість перевірки адміністративної дії 
незалежним судом за позовом особи, групи осіб, або прокурора, уповноваженого діяти в сус-
пільних інтересах [11, 53] – хоч ставлення практики до можливості розгляду справ в адмі-
ністративних судах, ініційованих окремим особами «в суспільних інтересах», неоднозначне. 
Можна відмітити, тим не менш, низку постанов Окружного адміністративного суду м. Ки-
єва, в яких спори щодо правомірності актів КМУ та міністерств вирішувалися за позовами 
громадських організацій та окремих фізичних осіб, і суд визнавав за позивачами право на 
судовий захист, коли вони вказували, що ключовою їх метою є намагання забезпечити до-
тримання суб’єктом владних повноважень чинного законодавства (справи №№ 826/17458/13-
а, 826/18424/13-а, 826/18465/13-а, 826/20188/13-а). Однак маємо констатувати, що у справах 
щодо рішень, дій чи бездіяльності ВРУ ця загалом позитивна тенденція не простежується, 
що становить ще одну перепону для здійснення ефективного судового контролю за діяльніс-
тю парламенту.

Зокрема, в низці справ щодо оскарження актів індивідуальної дії ВАС України доходив 
висновку про відмову у задоволенні позову у зв’язку із тим, що предметом оскарження були 
акти, що безпосередньо не стосувалися позивача. Наприклад, у справі № П/9991/241/12, де 
позивачем ставилося питання про законність призначення Лутковської В.В. на посаду Упо-
вноваженого ВРУ з прав людини, суд відмовив у задоволенні позову вказавши про те, що «су-
дом не встановлено, що оспорюванні постанови порушують права, свободи чи інтереси пози-
вача, а відтак відсутній предмет судового захисту в порядку адміністративного судочинства». 
Аналогічно, у справах, що стосувалися оскарження Постанови ВРУ від 24 лютого 2014 р. № 
775-VII «Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України при-
сяги судді», у разі, якщо було заявлено вимоги щодо визнання її протиправною повністю, суд 
залишав позовну заяву без руху, мотивуючи це тим, що оскаржувана постанова «в свою чергу 
зачіпає інтереси не тільки позивача», та пропонував позивачам або надати документи, що за-
свідчують повноваження на представництво інших осіб, що їх стосувалася згадана постано-
ва, або ж звузити позовні вимоги (справи № 800/119/14, № 800/120/14 та ін.).

На нашу думку, специфіка справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності парла-
менту в адміністративних судах вимагає принципово іншого підходу до означених питань. З 
огляду на значну правову та суспільну значущість юридичних форм здійснення повноважень 
ВРУ (на яку звертав увагу і Конституційний Суд в своєму Рішенні від 29 серпня 2012 р. № 
16-рп/2012, абзац другий підпункту 5.3 пункту 5 мотивувальної частини), видається доціль-
ним допустити подання в цих справах адміністративних позовів actio popularis, тобто окре-
мим громадянином або їх групою в суспільних інтересах, які, як бачимо, поточною практи-
кою не сприймаються.

Іншою проблемою, на яку звернув увагу, зокрема, ЄСПЛ у своєму рішенні від 9 січня 2013 
р. у справі «Олександр Волков проти України» (Oleksandr Volkov v. Ukraine, no. 21722/11, 
ECHR 2013), є відсутність законодавчо закріплених повноважень ВАС України щодо скасу-
вання протиправних рішень парламенту. Це, на думку ЄСПЛ, «породжує невизначеність у 
відношенні реальних правових наслідків таких судових рішень» (пункт 125). Певною мірою 
вказане питання було вирішено Законом України «Про відновлення довіри до судової влади 
в Україні», який доповнив частину п’яту статті 171-1 КАС України новим пунктом, передба-
чивши право Вищого адміністративного суду «застосувати інші наслідки протиправності … 
рішень, дій чи бездіяльності, визначені статтею 162 цього Кодексу». Тим не менше, вважаємо, 
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що слід безпосередньо у статті 171-1 КАС України визначити межі повноважень ВАСУ та під-
стави для визнання актів ВРУ неправомірними, базуючись при цьому на описаному вище за-
лишковому принципі розмежування адміністративної та конституційної юрисдикцій.

Отож, проведене дослідження дає підстави для висновку про те, що стан правового регу-
лювання порядку здійснення судового контролю за діяльністю ВРУ, насамперед в системі ад-
міністративного судочинства, є незадовільним та вимагає внесення суттєвих змін до Кодек-
су адміністративного судочинства України, в тому числі до певних його засадничих поло-
жень. Зокрема, ці зміни мають стосуватися належного визначення адміністративної юрис-
дикції, виходячи із залишкового принципу, розширення можливостей для здійснення адмі-
ністративними судами абстрактного судового контролю за рішеннями вищих органів влади, 
та уточнення повноважень ВАСУ у відповідних справах. Більше того, у довгостроковій пер-
спективі видається доцільним надання Конституційному Судові України права контролюва-
ти не лише дотримання Конституції, а й Регламенту ВРУ при ухваленні її актів. Лише після 
внесення таких змін, на нашу думку, можна буде вести мову про наявність ефективних меха-
нізмів судового контролю за діяльністю парламенту в Україні.
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ВЗАЄМОДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
ТА ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ В РАМКАХ 
ЧИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НОВОГО 
ЗАКОНУ «ПРО ПРОКУРАТУРУ»

У статті досліджено найбільш суттєві аспекти взаємодії різних ланок прокуратури Укра-
їни з Верховною Радою в рамках чинного законодавства, зокрема конституційно-правового  
та законодавчого регулювання, а також акцентовано на основних недоліках такої співпра-
ці. Розглянуто новели, закріплені у новому рамковому Законі «Про прокуратуру». Тож чима-
ло уваги приділено демонстрації нових механізмів втілення принципу стримувань і противаг 
між органами прокуратури та парламентом України та відповідність нових положень  реко-
мендаціям Європейської Комісії «За демократію через право».

Ключові слова: прокуратура України, Верховна Рада України, принцип стримувань та про-
тиваг, Закон України «Про прокуратуру», рекомендації Європейської Комісії «За демократію 
через право».

Досліджуючи різні аспекти діяльності прокуратури України, знавці правоохоронних ор-
ганів і, тим більше, конституціоналісти звертають левову частину уваги на систему та функ-
ції прокуратури [6, 12]. Таким чином, поза полем зору залишається чимало інших аспектів. 
Зокрема це стосується органічних зв’язків органів прокуратури з іншими органами держав-
ної влади, майже не досліджених наукою. І чи не найгостріше це проявляється у зносинах 
з інституціями, які не є правоохоронними. Така необачність перешкоджає адекватному ви-
значенню місця прокуратури у механізмі здійснення державної влади. І тому, беручи до ува-
ги пожвавлення процесів співробітництва між прокуратурою України та Верховною Радою 
в контексті якісно нового законодавчого регулювання, відсутність наукового інтересу до цієї 
проблеми видається невиправданою.

На перший погляд, співпраця двох інституцій носить стійкий характер, оскільки попере-
дній огляд переліку правових актів, які встановлюють функціональні взаємозв’язки між пар-
ламентом та прокуратурою, дає достатньо підстав так вважати: Конституція, закони «Про 
прокуратуру» 1991 року, «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної 
Ради України», Регламент Верховної Ради України та деякі відомчі акти Генеральної проку-
ратури. Водночас детальний аналіз їх положень свідчить про зовсім протилежні висновки.

По-перше, конституційно-правове регулювання співпраці органів прокуратури та парла-
менту обмежується наданням згоди Верховною Радою на призначення та звільнення з посади 
Генерального прокурора України та висловленням останньому недовіри, що тягне за собою 
його відставку [1]. Важливо, що конкретних юридичних підстав усунення з посади на кон-
ституційному рівні не встановлено. Окрім зазначеного, значний вплив на функціонування 
прокуратури здійснюється шляхом затвердження Державного бюджету відповідно до статті 
96 Конституції. Це дуже важливі положення в аспекті системи стримувань і противаг, адже 
загальнодержавний вектор політики прокуратури, визначений головним прокурором краї-
ни, прямо залежить від державних асигнувань і навпаки. Для прикладу, у 2014 році на потре-
би прокуратури в Державному бюджеті передбачено видатки близько 3 мільярдів гривень [2]. 
Така сума, з-поміж іншого, свідчить про політичну важливість для вищого керівництва дер-
жави лояльності органів прокуратури.

Олександр ПЛАЧИНТА,
Національний Університет «Києво-Могилянська академія», Факультет правничих наук
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По-друге, в Законі «Про прокуратуру» 1991 року фактично дублюються норми Консти-
туції, оскільки перелік точок дотику прокуратури та парламенту полягає тільки в порядку 
призначення Генерального прокурора та висловлення йому недовіри Верховною Радою. Єди-
ною відмінністю є зазначення додаткових підстав звільнення його з посади, які, по суті, є 
стандартними для низки посадових осіб органів державної влади: закінчення строку, на який 
його призначено; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; порушен-
ня вимог щодо несумісності та інші [3]. Принагідно варто зазначити, що суто політична за 
своєю природою відповідальність Генерального прокурора неодноразово ставала об’єктом 
нарікань Венеціанської комісії, як висвітлено нижче.

Аналіз положень Закону демонструє суто радянську модель організації взаємопов’язаності 
вищих органів державної влади: окремішність та замкнутість інституцій. За умов радянсько-
го ладу це було виправдано, зважаючи на єдиний політичний центр прийняття управлін-
ських рішень. Однак сьогодні в умовах існування декількох політичних угрупувань, які ви-
значають політику держави, такий підхід не є корисним, більше того – прямо шкодить інтер-
есам особи, суспільства та держави.

По-третє, інші правові акти, що регламентують зносини між інституціями, лише погли-
блюють уже проаналізовані аспекти співпраці, і не розкривають суттєво інших. Регламент 
Верховної Ради закріплює процесуальний порядок призначення та звільнення з посади Гене-
рального прокурора, не виходячи поза рамки встановлених процедур. Опосередковано він 
регулює зносини через встановлення правового регулювання діяльності комітетів ВРУ, один 
з яких, Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, є профільним для 
органів прокуратури [5]. 

У свою чергу, Комітет ухвалює попередні рішення щодо законопроектів, які безпосеред-
ньо стосуються прокуратури України, та реалізує контрольну функцію шляхом збору та ана-
лізу інформації з питань виконання прокуратурою законодавчих актів України. Згідно зі Зві-
том Комітету за вересень 2013 – січень 2014 року, Комітетом за цей період було розгляну-
то загалом 685 звернень та винесено відповідні ухвали. Наприклад, за клопотанням Amnesty 
International 23 жовтня 2013 року було вирішено рекомендувати Генеральній прокуратурі 
вжити необхідних заходів щодо підвищення ефективності процесуального керівництва до-
судовим розслідуванням конкретного кримінального провадження та розглянути питання 
щодо наявності підстав для перегляду вироку за виявленими обставинами [13]. Отож, досі 
Комітет лишається мало не єдиною структурною ланкою парламенту, яка суттєво співпра-
цює з органами прокуратури.

Вступаючи до Ради Європи, Українська держава зобов’язалася здійснити реформу проку-
ратури згідно з європейськими стандартами. У перехідних положеннях Констиуції закріпле-
но, що прокуратура продовжує виконувати функцію нагляду за додержанням і застосуван-
ням законів та функцію попереднього слідства до введення в дію законів, які регулюватимуть 
діяльність державних органів щодо контролю їх додержання, до формування системи досу-
дового слідства.

У квітні 2009 року Верховна Рада прийняла за основу підготовлений групою народних депу-
татів законопроект «Про прокуратуру», який протягом наступних трьох років марно очікував 
розгляду в другому читанні. Будь-які спроби врахувати у ньому висновки Венеціанської комісії 
до попередніх аналогічних ініціатив наштовхувались на шалений спротив як Генеральної про-
куратури, так і пропрезидентської більшості. Незважаючи на це, у квітні 2013 року Комітет усе 
ж таки включив ці рекомендації експертів у порівняльну таблицю до другого читання, що зре-
штою гарантувало би виконання взятих Україною зобов’язань із реформування відомства [14].

Нарешті, 14 жовтня 2014 року було ухвалено новий Закон «Про прокуратуру» [4]. Його 
прийняття зустріло однозначно захоплену реакцію як представників органів державної вла-
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ди, так і представників громадянського суспільства. Поряд з аналізом новел Закону про про-
куратуру на чималу увагу заслуговує  відповідний Висновок Венеціанської Комісії щодо за-
конопроекту «Про прокуратуру» [16], які розглянуто в порівняльному ключі. В аспекті вза-
ємодії органів прокуратури та Верховної Ради України їхній зміст стисло зводиться до таких 
пунктів.

Підкреслюючи, що в 1995 році, приєднуючись до Ради Європи, Україна взяла на себе 
обов’язки щодо трансформування прокуратури на інституцію відповідно до стандартів Ради 
Європи, Комісія піддала основній критиці, по-перше, надмірну централізацію Генеральної 
прокуратури, поєднану із залежністю від позиції парламенту. В цьому контексті Комісія кри-
тикує конституційне положення  статті 122 Конституції України, яке надає право парламен-
тові висловити недовіру Генеральному прокуророві України, оскільки останній не є членом 
Уряду. І тому парламент не може бути уповноважено висловлювати йому недовіру, оскільки 
це є суто політичним інструментом. 

Отож, закріплений порядок усунення з посади, на думку Комісії, може розглядатися як ін-
струмент втілення механізму стримувань і противаг в організації органів державної влади, 
але навряд чи це забезпечить чесне та справедливе рішення. Комісія вважає, що Генеральний 
прокурор повинен бути звільнений з посади тільки внаслідок грубого порушення закону піс-
ля розгляду справи справедливим судом, позаяк залежність Генерального прокурора від по-
літичних органів створює проблеми для автономії прокурорської діяльності.

Зазначені мотиви стали причиною того, що в новому Законі до вже традиційного поряд-
ку призначення на посаду та звільнення з неї додано новий пункт щодо підстав звільнення 
Генерального прокурора України з адміністративної посади. Враховуючи стандарти Ради Єв-
ропи, у статті 42 Закону законодавець закріпив, що підставою звільнення Генерального про-
курора України з адміністративної посади та припинення його повноважень на цій посаді 
Президентом за згодою Верховної Ради є внесення главі держави подання Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії або Вищої ради юстиції із зазначенням фактичних обставин, що під-
тверджують наявність підстави для звільнення прокурора, згідно зі статтею 62 Закону.

Дане положення лише частково задовольняє вимоги Венеціанської Комісії, яка нарі-
кала на відсутність достатніх юридичних підстав для звільнення Генерального прокурора. 
І хоча поява такої норми свідчить про збільшення незалежності прокурора від політичної 
кон’юнктури, парламент все ж таки не позбавив себе повноваження щодо висловлення недо-
віри Генеральному прокуророві.

У світлі статті 6 законопроекту, представленого Комісії, яка покладає обов’язок на Гене-
ральну прокуратуру інформувати громадськість та Верховну Раду про свої дії, Комісія зазна-
чає, що зважаючи на необхідність охорони незалежності та автономії прокуратури, бажано 
було б робити більший акцент на ІІ абзац статті, конститутивний обов’язок Верховної Ради 
бути радше стороннім спостерігачем, аніж вникати в подробиці проваджень. Це може бути 
досягнуто, наприклад, шляхом вимоги від Верховної Ради бути поінформованою тільки про 
загальну діяльність Генеральної прокуратури.  

Сьогодні новий Закон закріплює за Генеральним прокурором України обов’язок не рід-
ше разу на рік звітувати перед Верховною Радою про діяльність органів прокуратури шля-
хом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних. Таким чином, це положен-
ня повністю співзвучне рекомендації Комісії щодо адекватності наданої Генпрокурором ін-
формації, оскільки Верховна Рада не повинна отримувати інформацію про подробиці окре-
мих проваджень.

У розрізі співпраці з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Комісія звертає увагу 
на проблематичну статтю 26, яка торкається нагляду за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусово-
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го характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. На думку Комісії, важ-
ливо, аби роль, яку прокурор відіграє в даному випадку, була комплементарною, і в жодно-
му разі не нівелювала роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як націо-
нального превентивного механізму.

Окрім цього, Комісія акцентує  на відсутності положення про форму своєрідної технічної 
люстрації щодо допустимості кандидатів на призначення на посаду Генерального прокуро-
ра, на чому акцентувала увагу Венеціанська Комісія при розгляді попередніх законопроектів. 
Як було зазначено, процедура, яка не суперечить положенням статті 122 Конституції – необ-
хідна, аби гарантувати відповідну поінформованість Президента і Верховної Рада правиль-
ним про якість кандидатів до офіційного призначення на посаду. Тому Комісія запропонува-
ла створити консультативний орган, який би надавав консультації (допоміжного характеру) 
про кандидатів перед тим, як Президент та Верховна Рада визначаться с вибором.

Відповідно до нового Закону, консультативний орган, про який йдеться у Висновку, пред-
ставлений Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів – колегіальним органом, 
який визначає рівень фахової підготовки осіб, які виявили намір зайняти посаду прокурора 
та вирішує питання щодо дисциплінарної відповідальності, переведення та звільнення про-
курорів з посади. 

Ключовим в аспекті дослідження є формування персонального складу комісії, оскільки 3 
з 11 членів комісії призначає Уповноважений Верховної Ради України з прав людини за пого-
дженням з комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належить організа-
ція та діяльність органів прокуратури (на даний час – це Комітет законодавчого забезпечен-
ня правоохоронної діяльності).

Отже, незважаючи на заявлену прогресивність законопроекту, Венеціанська Комісія ви-
словила низка зауважень та практичних рекомендацій, більшість яких було імплементовано 
в тексті Закону. Зокрема, найважливішими видаються вимоги щодо запровадження умов не-
залежності діяльності Генерального прокурора від Верховної Ради та утворення дорадчого 
органу з функціями попереднього відбору кандидатів на посади прокурорів. 

Беручи до уваги згадане вище, варто визнати, що актуальність тісно пов’язана зі встанов-
ленням нових основ функціонування органів прокуратури України. Нинішнє правове регу-
лювання взаємних зв’язків між парламентом та прокуратурою характеризується наявністю 
низки актів, які, на жаль, не забезпечують відповідності вимогам та стандартам, встановле-
ним Радою Європи та які є орієнтирами для України в євроінтеграційному вимірі. 

Однак новий ухвалений Закон «Про прокуратуру» покликаний змінити правила гри в 
процесах співпраці державних інституцій. Особлива вага Закону підкреслюється у світлі ре-
форматорського налаштування новообраного парламенту України. У коаліційній угоді між 
депутатськими фракціями міститься два пункти щодо продовження демократичних процесів 
реформування прокуратури: один з пунктів закріплює забезпечення практичної реалізації 
нового ЗУ «Про прокуратуру» [15]. Саме через комплекс таких факторів зносини між проку-
ратурою України та Верховною Радою якісно відновляться, що сприятиме утвердження кон-
ституційного ідеалу правової держави.
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ВЗАЄМОДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
З ОРГАНІЗАЦІЯМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА: МІЖ ФОРМАЛЬНИМ 
ТА НЕФОРМАЛЬНИМ

Анотація. Ця стаття присвячена проблемі ефективної взаємодії громадськості з Верхо-
вною Радою України. В роботі описуються основні форми взаємодії громадськості з парламен-
том, передбачені законом: слухання та створення консультативно-дорадчих структур. Крім 
того, в статті наводяться приклади такої взаємодії та визначаються основні недоліки за-
конодавства у цій сфері. 

Ключові слова: Верховна Рада України, громадянське суспільство, взаємодія влади та гро-
мадськості.

Вступ
В Україні ухвалено низку законів та нормативно-правових актів, які безперечно сприя-

ють розвитку ІГС, створюють позитивне середовище для діяльності ОГС. До відповідних доку-
ментів можна віднести Закони України «Про об’єднання громадян», «Про соціальний діалог в 
Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про органі-
зації роботодавців», «Про органи самоорганізації населення», «Про професійних творчих пра-
цівників та творчі спілки», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про волонтерську 
діяльність», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про соціальні послуги», «Про заса-
ди державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». А в 2011 р. було ухва-
лено Закон України «Про доступ до публічної інформації», «Про безоплатну правову допомо-
гу», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 
року», внесено зміни до Закону України «Про інформацію». 

Однак, при цьому складається досить амбівалентне враження: з одного боку влада постій-
но говорить про діалог з громадськістю, представники неурядових організацій потрапляють до 
робочих груп і в органи влади, нові проекти громадськості (як от Реанімаційний пакет реформ) 
тріумфально крокують у медійному просторі, а з іншого — зберігаються ознаки функціонуван-
ня усталеної напівзакритої системи, коли механізми співпраці використовувалися швидше для 
легітимації рішень, які в результаті ухвалювалися без врахування голосу громадськості. 

Таким чином, питання залучення громадян, НУО до процесу консультацій та діалогів під 
час законодавчого процесу є нагальним питанням з огляду на «Революцію гідності» та непере-
січні виклики. Зокрема, конфлікт на Сході та Анексія Криму з боку РФ потребують комплек-
сної політики в сфера примирення та запобіганні конфліктів, що передбачає інформування, 
консультації та діалоги. 

Наразі в Україні ухвалено низку законів та нормативно-правових актів, які безперечно 
сприяють розвитку інститутів громадянського суспільства та створюють позитивне середови-
ще для їх співпраці з органами влади. Ця законодавча база безумовно уможливлює формуван-
ню правового середовища для комплексного розвитку інститутів громадянського суспільства, 
надає можливості партнерства та моніторингу і оцінки дій інститутів влади в питаннях форму-
вання політики. Однак, як показує досвід, діяльність організацій громадянського суспільства 

Олександр ЗАСЛАВСЬКИЙ,
Лабораторія законодавчих ініціатив
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в частині співпраці з законодавчим органом на всіх етапах все ще дуже часто супроводжується 
невідповідними практиками, які випливають і з недосконалості законодавства, і з неготовності 
суб’єктів комунікації до відповідальної співпраці. В даній роботі будуть окреслені основі фор-
ми участі представників громадськості під час законодавчої роботи Верховної Ради України та 
проблеми, з якими вони можуть зіткнутися під час реалізації своїх прав. 

1. Слухання у Верховній Раді України — це одна із ключових форм роботи Парламенту та 
його комітетів, офіційний захід, під час якого народні депутати у стислій формі отримують ін-
формацію з певних питань безпосередньо від структур виконавчої влади, представників гро-
мадськості та академічної спільноти, здійснюють стислий і ефективний інформаційний обмін.

Організація та проведення парламентських та комітетських слухань в Україні регламен-
туються Законами України «Про Регламент Верховної Ради України» (в якому цим питан-
ням присвячена окрема Глава 39 Розділу VІ), «Про комітети Верховної Ради України» та «Про 
статус народного депутата України». Крім того, Апаратом ВРУ та Головним організаційним 
управлінням були розроблені «Методичні рекомендації щодо проведення парламентських 
слухань та слухань у комітетах Верховної Ради України сьомого скликання» (2013 р.).

Парламентські слухання у Верховній Раді проводяться «з метою вивчення питань, що ста-
новлять суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання і регулюються главою 
39 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» — «Проведення у Верховній Раді 
України парламентських слухань».

Метою проведення комітетських слухань, відповідно до ст. 29 Закону України «Про комі-
тети Верховної Ради України» є «...обговорення проектів найбільш важливих законодавчих ак-
тів, з’ясування ефективності реалізації прийнятих законів та інших актів Верховної Ради Укра-
їни з питань, віднесених до предметів відання комітету, отримання всебічної інформації щодо 
питань, які розглядаються комітетом, їх детального вивчення та обговорення, а також залучен-
ня широких кіл громадськості».

Варто відзначити, що окрім парламентських та комітетських слухань законодавство перед-
бачає наявність ще таких їх видів: інформаційні, контрольні, законотворчі, відкриті та закри-
ті слухання, виїзні. 

Хто ініціює 14. Ініціаторами парламентських слухань виступають народні депутати України, які у порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради 
України, вносять на розгляд парламенту проект відповідної постанови. 
15. Комітетських слухання проводяться за ініціативи:

•	 народних депутатів України - членів цих комітетів,
•	 за дорученням Верховної Ради України,
•	 згідно з планами роботи комітетів. 

16. Також відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про громадські об’єднання» громадськість може 
вносити письмові обґрунтовані пропозиції про проведення слухань:

5. керівництву ВР;
6. керівництву комітету;
7. окремим народним депутатам.

Хто має право 
брати участь 

•	 Для	участі	в	парламентських слуханнях запрошуються представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
політичних партій, інших об’єднань громадян, наукових установ, представники громадськості, які виявили бажання взяти в них участь і 
подали не пізніш як за п’ять днів відповідну заявку до комітету, що проводить підготовку до слухань.
•	 Комітети	самостійно	визначають	список	запрошених	осіб	для	участі	у	комітетських слуханнях. У разі необхідності, запрошують на 
слухання Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів України, керівників державних органів, органів 
місцевого самоврядування, представників об’єднань громадян, а також окремих громадян.
•	 Представники	громадськості,	якщо	їх	не	було	запрошено,	можуть	повідомити	працівників	секретаріату	відповідного	комітету	про	
своє бажання взяти участь у слуханнях. Письмове повідомлення має містити обґрунтування зацікавленості, а також список представників 
громадської організації для замовлення перепусток до комітетів ВР. 

Хто відповідає 
за проведення 

•	 Комітет	(секретаріат	комітету)	ВРУ,	до	відання	якого	відноситься	питання	винесене	на	обговорення	під	час	парламентських	або	
комітетських слухань.

Часові рамки 
призначення 
слухань 

1)	 Парламентські слухання проводяться в сесійний період, як правило, не більше одного разу на місяць.
2)	 Рішення	про	тему,	день	та	час	проведення	парламентських слухань приймається Верховною Радою не пізніш як за 30 днів до їх проведення.
3)	 Рішення	Верховної	Ради	про	проведення	парламентських	слухань	публікується	в	газеті	«Голос	України»	у	10-денний	строк	після	дня	його	
прийняття.
4)	 Комітети	приймають	рішення	про	тему,	день	та	час	проведення	комітетських слухань, як правило, не пізніше ніж за тридцять днів до їх 
проведення.
5)	 Комітети	повідомляють	учасників	слухань	про	дату	слухань,	місце	їх	проведення	та	питання,	що	вносяться	на	обговорення,	не	пізніш	як	за	
тиждень до початку їх проведення.
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Протягом четвертої сесії ВРУ VII скликання (лютий — серпень 2014) відбулося 7 парламент-
ських слухань, присвячених таким темам: обороноздатність України у XXI столітті, стан та 
законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави, законодавче 
забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, соціальне забезпечення дітей 
з порушенням психофізичного розвитку, забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків, Тарас Шевченко як постать світового значення, а також — Загальноукраїнський 
круглий стіл національної єдності. Також за цей період було проведено 7 слухань у комітетах 
з найбільш актуальних соціально-економічних та правових питань.

Загалом можна стверджувати, що механізм парламентських та комітетських слухань пра-
цює, свідченням чому є десятки успішно проведених заходів. Наприклад, у травні 2011 року 
Комітетом Верховної Ради України з питань культури і духовності проводив комітетські слу-
хання на тему стану сільських бібліотек. До участі у заході за власним бажанням долучилась 
Барська районна бібліотека, яка намагалась привернути увагу владних структур усіх рівнів 
до вирішення вкрай важливих проблем публічних бібліотек, передусім тих, що розташовані 
у сільській місцевості. За результатами слухань на засіданні комітету було ухвалено резолю-
цію, яка містить рекомендації Комітету Кабінету Міністрів України, Міністерству культури 
України, органам місцевого самоврядування. 

Ще одним прикладом успішної співпраці є проведення слухань щодо виконання Зако-
ну України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» Комітетом ВР 
з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин спільно з Міжна-
родним жіночим правозахисним центром «Ла Страда-Україна» у листопаді 2010 року. За ре-
зультатами цих слухань пропозиції, висловлені учасниками та учасницями, були враховані 
при підготовці рекомендацій комітетських слухань на тему: «Практика застосування Закону 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», затверджені на 
засіданні Комітету і оприлюднені на сайті Комітету. 

Варто зазначити, що в багатьох активних громадських організацій склалися партнерські від-
носини з профільними комітетами через працівників секретаріатів. Завдяки цьому комітетські 
слухання (чи будь-які інші заходи у комітетах — круглі столи, конференції) часто організують-
ся спільно з відповідними інститутами громадянського суспільства і відбувається на дуже при-
стойному рівні. Однак, при всьому цьому, в самій процедурі комітетських слухань дуже слаб-
ко прописаний механізм впровадження озвучених на цих заходах ідей, зауважень та рекоменда-
цій. Отримана на слуханнях інформація може бути використана при подальшій роботі комітету 
і розповсюджена серед інших суб’єктів політичного процесу. По факту, в кращому випадку, ко-
мітетські слухання (і пов’язана з цим комунікація з ІГС) стали ефективними майданчиками об-
міну інформації без жодних гарантій якихось конкретних політико-правових змін. 

Що ж стосується парламентських слухань, то тут також незадовільною є ситуація з впро-
вадженням результатів. Аналіз, проведений Апаратом та Головним організаційним управлін-
ням ВР України, практики реалізації парламентських слухань засвідчив той факт, що лише 
третина доручень виконується повністю, інша третина частково, а ще третина зовсім не ви-
конується. В значній мірі, як зазначається в «Методичних рекомендаціях щодо проведення 
парламентських слухань та слухань у комітетах Верховної Ради України сьомого скликання», 
це пов’язано з недостатнім рівнем контролю з боку парламентських комітетів.

Також необхідно вказати, що у багатьох експертів цілком обґрунтовано викликає застере-
ження практика завчасної (до проведення парламентських слухань) підготовки проекту ре-

Результати 
слухань

6)	 За	результатами	парламентських слухань Верховна Рада на пленарному засіданні приймає постанову Верховної Ради, якою схвалює 
відповідні рекомендації.
7)	 Результатом	комітетських слухань є отримання членами комітету всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комітетом. Цю 
інформацію комітети мають право використовувати при прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій комітетом з питань, віднесених 
до предмета відання комітету, та розповсюджувати її серед народних депутатів України.
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комендацій. Сам проект рекомендацій на парламентських слуханнях як правило не обгово-
рюється (лише може розповсюджуватися) і ніколи не голосується. За підсумками обговорен-
ня проект рекомендацій подається (часто через кілька місяців) до ВР України, яка приймає 
його більшістю від свого конституційного складу у вигляді постанови. 

Дотичним до цього є питання відкритості. Так, відповідно до ст. 235 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України» допускає поширення інформаційних матеріалів, у тому 
числі — отриманих від державних органів влади, серед народних депутатів мінімум за п’ять 
днів, проте серед інших учасників парламентських слухань — лише під час реєстрації в день 
проведення слухань. Не існує обов’язкових умов розміщення інформаційних матеріалів до 
проведення заходу.

Крім того, у «Методичних рекомендаціях щодо проведення парламентських слухань та 
слухань у комітетах Верховної Ради України сьомого скликання» Апарат та Головне органі-
заційне управління ВР України вказують на той факт, що часто для заповнення сесійної зали 
(розрахованої на 500 осіб) запрошуються представники навчальних закладів (в основному 
студенти). В результаті цього не завжди забезпечується належний порядок у сесійній залі. 
Сам рівень представництва також у не повній мірі відповідає поставленій меті. Натомість, іс-
нує негативна практика ігнорування депутатами парламентських слухань. Адже фракції та 
депутатські групи не зобов’язані брати участі у парламентських слуханнях (Закон України 
«Про Регламент Верховної Ради України» не передбачає відповідних положень) в результаті 
чого не відбувається повноцінних консультацій громадян з народними депутатами. 

1.1.2. Співпраця громадянського суспільства та парламенту у форматі консультативно-
дорадчих структур при Верховній Раді України 

Під даний формат співпраці підпадають робочі групи, громадські (науково-експертні) ради 
при комітетах, експертно-консультативні органи міжфракційних об’єднань. При цьому не 
існує чіткої процедури створення відповідних органів і можливостей залучення представни-
ків громадянського суспільства до їх діяльності. Так, відповідно до Закону України «Про Ко-
мітети Верховної Ради України» (ст.15, п.1) «Комітет при здійсненні законопроектної функ-
ції має право: 5) створювати робочі групи і призначати їх керівників із числа членів коміте-
ту для підготовки проектів актів Верховної Ради України, питань, що обговорюються на засі-
даннях комітетів, проектів рішень, рекомендацій, висновків комітетів».

Громадські ради при комітетах формуються на основі правил, викладених у “Положенні 
про позаштатного консультанта у Верховній Раді України та в її органах”, яке було затвер-
джено розпорядженням Голови Верховної Ради України від 7 липня 2003 року № 701.

Хто ініціює 
створення

17.	 Комітет		або	міжфракційне	депутатське	об’єднання	

Хто має право 
брати участь 

•	 Члени	комітету;
•	 Інші	народні	депутати	України;	
•	 Співробітники	науково-дослідних	інститутів	і	навчальних	закладів;
•	 Автори	проектів	законодавчих	актів	та	інші фахівці;
•	 Посадові	та	службові	особи	державних	органів	та	органів	місцевого	самоврядування	за	згодою	керівника	відповідного	органу.

Часові рамки 
призначення 
засідань

8)	 Законодавчо	не	визначено.	Як	правило,	на	першому	засіданні	робочої	групи	(чи	іншого	утворення)	її	члени	обирають	власний	
регламент та вирішують питання частоти проведення засідань. 

Результати 9)	 Законодавчо	не	визначено,	однак,	як	правило,	ухвалені	на	засіданнях	робочої	групи	(чи	іншого	утворення)	рішення	виконуються	комітетом	в	
рамках своїх повноважень. 
10)	 Якщо	ж	є	положення	про	Громадську	раду,	то	воно	може	містити	таке	положення:	прийняті	Громадською	радою	в	межах	її	компетенції	
рішення,	підлягають	розгляду	на	засіданні	Комітету	з	обов’язковим	наданням	слова	уповноваженому	представнику	Громадської	ради.

Варто зазначити, що чітких критеріїв стосовно залучення представників ІГС в процедурах не 
визначено. На практиці працівники секретаріатів в результаті своє роботи мають напрацьо-
вану базу громадських організацій, з якими вони постійно співпрацюють, і, відповідно, саме 
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ці організації в першу чергу отримують запрошення до участі у робочій групі. При цьому, 
будь-яка громадська організація потенційно може делегувати свого представника до скла-
ду відповідної групи, письмово звернувшись до керівника робочої групи, голови відповідно-
го профільного комітету, завідувача секретаріатом профільного комітету. Після отримання 
письмового звернення питання про участь зазвичай розглядається на засіданні комітету. Але 
й тут визначених критеріїв стосовно ухвалення рішення комітетом не існує. 

Інформація про наявність відповідних структур міститься на сайтах окремих комітетів. 
Наповнення цих сайтів часто дуже різниться, а в деяких випадках сайти досі не створені. Від-
повідно до наявної інформації станом на початок вересня 2014 року 7 комітетів ВРУ мають 
громадські (науково-експертні чи спеціалізовані) ради. Ще при одному комітеті утворено 3 
робочі групи з окремих питань. 

Якщо говорити про реальну дієвість цього механізму, то постає аналогічна до комітет-
ських слухань проблема — механізм передбачає досить ефективний обмін думками (при цьо-
му їх якість дуже залежить від експертного і фахового потенціалу складу групи або ради), 
імплементацію у політико-правовому полі відстежити буває досить важко. 

Можна навести приклад з доопрацюванням законопроекту «Про місцевий референдум». 
У 2012-2013 роках громадська організація Лабораторія законодавчих ініціатив активно пра-
цювала над доопрацюванням деяких положень ухваленого у першому читанні законопроекту 
про місцевий референдум. Весь цей час експерти ЛЗІ комунікували з Комітетом з питань дер-
жавного будівництва та місцевого самоврядування. Результатом співпраці з Комітетом стало 
проведення 13 березня 2013 року в стінах Верховної Ради України круглого столу, присвяче-
ного проблемі місцевого референдуму в Україні та недосконалості законопроекту. 

За результатам круглого столу ухвалено рішення про формування робочої групи з доо-
працювання законопроекту із залученням провідних асоціацій органів місцевого самовря-
дування, неурядових організацій, науковців, експертів. Експерти ЛЗІ також були включені 
до цієї робочої групи. Найбільш показовим результатом є те, що приблизно 80-90% громад-
ських рекомендацій, напрацьованих експертами ЛЗІ до законопроекту, були подані депута-
тами у вигляді правок.

Однак, на етапі опрацювання у робочій групі всіх внесений до другого читання пропози-
цій почали виникати проблеми. По-перше, склад робочої групи сягав майже пів сотні людей, 
а при змістовній дискусій постатейно (і при частоті засідань раз на 1-2 місяці) процес затяг-
нувся на кілька місяців. По-друге, експертний рівень учасників дуже різнився, що призводи-
ло до неодноразового обговорення одних і тих самих положень законопроекту. В результаті 
було вирішено утворити більш фахову і менш репрезентативну робочу групу, яка на початку 
2014 року в черговий раз опрацювала законопроект. Однак, у зв’язку з об’єктивними обста-
винами політичної кризи і через відсутність політичної волі суб’єктів законодавчої ініціати-
ви це питання досі залишається невирішеним.  

Загалом можна стверджувати, що практика участі громадськості у законодавчому проце-
сі через консультативно-дорадчі органи при комітетах Верховній Раді України не є достатньо 
поширеною. Часто якість роботи залежить від ініціативи, фахового рівня залучених експер-
тів і готовності працівників комітетів співпрацювати з представниками громадянського сус-
пільства.

Висновки
Українське законодавство надає інститутам громадянського суспільства можливості в 

питаннях участі у формування та реалізації політики. Тим не менш, навіть після стрімкого 
зростання активності громадян після подій Революції гідності все ще значною мірою мож-
на говорити про превалювання одностороннього характеру комунікації НУО та інститутів 
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влади. В багатьох випадках органи влади формально намагаються дотримуватись законодав-
ства, хоча часто ігнорують думку громадськості. 

Загалом можна стверджувати, що практика участі громадськості у законодавчому проце-
сі часто залежить від ініціативи, фахового рівня залучених експертів і готовності працівни-
ків парламенту співпрацювати з представниками громадянського суспільства. Є чимало при-
кладів, коли у активних громадських організацій склалися партнерські відносини з органами 
виконавчої або законодавчої влади. 

Насамкінець можна помітити, що на фоні трагічних здобутків лютого 2014 року громад-
ськість отримала великий мотиваційний поштовх, а політична еліта здобула можливість ви-
правдати очікування людей, які їх підтримали, і ці суб’єкти з різним можливостями, і з різ-
ною швидкістю, і не без помилок намагаються реалізувати необхідні країні реформи. 

З огляду на вище зазначену проблематику можна запропонувати рекомендації щодо по-
кращення взаємодії представників громадськості з ВРУ. 

По-перше. Для більш ефективної комунікації та партнерства НУО з Верховною радою 
України необхідно врегулювати питання відкритості щодо організації, проведення та поши-
рення інформації навколо парламентських слухань. Зокрема внести до регламенту ВР пропо-
зиції стосовно обов’язкових умов розміщення інформаційних матеріалів за 10 днів до прове-
дення заходу з метою ознайомлення учасників. 

По-друге. Треба зобов’язати фракції політичних партій та депутатські групи брати участь 
у роботі парламентських слухань шляхом внесення змін до Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради України».

По-третє. Варто законодавчо визначити механізми та процедури включення представни-
ків неурядових організацій до діяльності Робочих груп в ВР, що працюють над проектами 
законодавчих актів, в публічному режимі розміщувати інформацію про загальну кількість 
та склад робочих груп, які опрацьовують законодавчі ініціативи, можливості залучення до 
участі експертів, представників НУО, результати обговорень та звіти про діяльність робо-
чих груп.
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П Р О Г Р А М А

10.00 Реєстрація учасників, кава  

10.30 Відкриття конференції
  Ігор КОГУТ, Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив 
  Едвард РАХІМКУЛОВ, Директор програми «РАДА: підзвітність,
 відповідальність, демократичність»
  Денис АЗАРОВ, Заступник декана Факультету правничих наук
 Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

11.00 Вступні лекції
		 •	 Парламентська поведінка
 Д-р Мелані САЛЛІ, Директор інституту «Go-Governance» (Відень, Австрія) 
	 •	 Український парламент і українська корупція
 Микола ХАВРОНЮК, Директор з наукового розвитку Центру
 політико-правових реформ, професор кафедри кримінального права
 та кримінології юридичного факультету Київського національного
 університету імені Тараса Шевченка

13.15 Обід

14.30 Виступи учасників конференції (до 15 хв.)
 Модератор: 
  Маргарита ЧАБАННА, Доцент кафедри політології Національного
 університету «Києво-Могилянська академія»
 Доповіді:
	 •	 Формування	депутатського	корпусу	Верховної	Ради	України
 від Волинської області на виборах 1998, 2002 та 2012
 (Ілона Мірчук, м. Луцьк, Україна)
	 •	 Культурна	політика	держави	як	чинник	становлення	громадянського
 суспільства (Марина Старова, м. Київ, Україна) 
	 •	 Теоретичний	аналіз	розвитку	парламентаризму	в	контексті	ліберальної
 та неліберальної форм демократії (Михайло Білоконь, м. Харків, Україна)
	 •	 Нащадки	політиків	України:	нариси	до	цілепокладальної	етики
 (Людмила Юзва, м. Київ, Україна)
	 •	 Нормативно-правова	база	в	сфері	забезпечення	механізму	впровадження
 інклюзивної освіти в Україні: теорія та практика
 (Марина Сташина-Неймет, м. Київ, Україна)
	 •	 Правова	просвіта	населення	як	засіб	забезпечення		свідомої	участі
 громадян  у  захисті своїх  прав через  взаємодію з  парламентом
 (Ірина Трубанів, м. Харків, Україна)

Національний університет 
«Києво-Могилянська академія», 

 (м. Київ, вул. Григорія Сковороди 2, 
Музей НаУКМА, 2-й поверх)
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15.45 Перерва на каву

16.00 Виступи учасників конференції (до 15 хв.)
 Модератори: 
  Маргарита ЧАБАННА, Доцент кафедри політології Національного університету 
«Києво-Могилянська академія»
 Доповіді:
	 •	 Верхня	палата	двопалатного	Парламенту:	білоруський	і	зарубіжній	досвід
 (порівняльно-правовий аналіз) (Частина 2)
 (Олексій Гірейко, м. Мінськ, Білорусь) 
	 •	 Юридичне	значення	присяги	народного	депутата	та	її	вплив	на	виконання
 ним своїх функцій (Віталій Трачук, м. Київ, Україна)
	 •	 Роль	міжнародного	досвіду	в	удосконаленні	інституту	Уповноваженого
 Верховної Ради України з прав людини (Христина Франчук, м. Київ, Україна)
	 •	 Судовий	контроль	за	діяльністю	Верховної	Ради	України:	проблеми
 та шляхи їх вирішення (Євстіфеєв Микита, м. Київ, Україна)
	 •	 Взаємодія	Верховної	Ради	України	та	прокуратури	України	в	рамках
 нового Закону України «Про прокуратуру»
 (Плачинта Олександр, м. Київ, Україна)
	 •	 Взаємодія	Верховної	Ради	України	з	організаціями	громадянського
 суспільства: між формальним та неформальним
 (Олександр Заславський, м. Київ, Україна) 

17.15 Підбиття підсумків конференції
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P R O G R A M

10.00 Registration, coffee   

10.30 Opening
   Ihor KOHUT, Chairman of the Board, Agency for Legislative Initiatives 
  Edward RAKHIMKULOV, Director, «RADA: accountability,
 responsibility, democracy»
  Denys AZAROV, Deputy Dean of the Faculty of Law, National University
 of «Kyiv-Mohyla Academy»

11.00 Introductory Lectures
		 •	 Parliamentary conduct
 Dr Melanie SULLY, Director of Institute for «Go-Governance» (Wien, Austria) 
	 •	 Ukrainian parliament and Ukrainian corruption
 Mykola KHAVRОNIUK, Director of scientific development, Center
 for Political and Legal Reforms; professor, Department of Criminal law
 and criminology Faculty of Law at Taras Shevchenko National University of Kyiv

13.15 Lunch

14.30 ВSpeeches of participants of the conference (presentations to 15 minutes)
 Moderator: 
  Margaryta CHABANNA, Department of Political Science of the National University
 of «Kyiv-Mohyla Academy»
 Speeches:
	 •	 Formation	of	MPs	of	Verkhovna	Rada	of	Ukraine	from	Volyn	Region
 on elections 1998, 2002 and 2012. (Ilona MIRCHUK, Lutsk, Ukraine)
	 •	 The	cultural	policy	of	the	state	as	a	factor	in	the	emergence	of	civil	society
 (Maryna STAROVA, Kyiv, Ukraine)
	 •	 Theoretical	analysis	of	the	parliamentary	system	in	the	context	of	liberal
 and illiberal forms of democracy (Mykhailo BILOKIN, Kharkiv, Ukraine)
	 •	 The	descendants	of	Ukrainian	politicians:	Essays	on	the	teleological	Ethics
 (Liudmyla JUZVA, Kyiv, Ukraine)
	 •	 Legislature	in	ensuring	a	mechanism	for	implementing	inclusive	education
 in Ukraine: Theory and Practice (Maryna STRASHYNA-NEIMET, Kyiv, Ukraine)
	 •	 Legal	education	of	the	population	as	a	means	of	conscious	participation
 of citizens in protecting their rights through interaction with Parliament
 (Iryna TRUBANIV, Kharkiv, Ukraine)

National University
«Kyiv-Mohyla Academy»

NaUKMA Historical and Museum Centre
(2 Skovorody Str.)
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15.45 Coffee Break

16.00 Speeches of participants of the conference (presentations to 15 minutes).
 Moderator: 
  Margaryta CHABANNA, Department of Political Science of the National University
 of «Kyiv-Mohyla Academy»
 Speeches:
	 •	 The	upper	house	of	the	bicameral	Parliament:	Belarusian	and	foreign
 experience (comparative legal analysis) (Part 2) (Oleksiy HIRENKO, Minsk, Belarusia)
	 •	 The	legal	significance	of	the	oath	of	deputies	and	its	impact	on	the	performance
 of its functions (Vitaliy TRACHUK, Кyiv, Ukraine)
	 •	 The	role	of	international	experience	in	the	improvement	of	the	Representative
 of the Verkhovna Rada of Ukraine on Human Rights
 (Khrystyna FRANCHUK, Kyiv, Ukraine)
	 •	 Judicial	control	over	the	activity	of	the	Verkhovna	Rada	of	Ukraine:
 problems and solutions (Mykyta JEVSTIFIIEV, Kyiv, Ukraine)
	 •	 Interaction	the	Verkhovna	Rada	of	Ukraine	and	the	Prosecutor’s	Office
 of Ukraine under the new Law of Ukraine «On Prosecutor’s Office»
 (Oleksandr PLATCHYNA, Kyiv, Ukraine)
	 •	 Interaction	of	the	Verkhovna	Rada	of	Ukraine	with	civil	society:
 between formal and informal (Oleksandr ZASLAVSKYY, Kyiv, Ukraine)

17.15 Conclusions
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