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Метою проекту є стимулювання реформи парламенту шляхом визначення ключових 
проблем у його функціонуванні та вироблення рекомендацій щодо їх вирішення. 
Пропозиції по підвищенню ефективності роботи Верховної Ради України будуть 
узагальнені у Білій книзі українського парламентаризму. 
 
Незважаючи на те, що модель політичної системи України закріпила домінантну роль 
парламенту у системі здійснення влади, проблеми інституційної неефективності 
Верховної Ради України залишаються актуальними. Зокрема, це стосується складнощів 
підтримувати конструктивний діалог з іншими суб’єктами прийняття державно-владних 
рішень, недосконалості законодавчого процесу, низької ефективності механізмів 
політичної відповідальності народних депутатів України. 
 
Відповідно очікувана парламентська реформа повинна передбачити три основні 
напрями, а саме: 

 

• Представницька роль парламенту; 

• Законодавчий процес; 

• Контрольні функції парламенту. 

 
Проект передбачив експертний аналіз актуальних для України проблем функціонування 
парламенту, а також вироблення рекомендацій щодо їх вирішення. До організованих у 
рамках реалізації проекту дискусій щодо шляхів проведення реформ були залучені не 
лише експерти та науковці, а й народні депутати України (зокрема, лідери 
парламентських комітетів і фракцій), представники Апарату Верховної Ради України та 
інших пов’язаних із парламентом інституцій (Рахункової палати України, обмудсмана, 
Інституту законодавства Верховної Ради України).    
 
Експерти Лабораторії законодавчих ініціатив підготували детальний аналіз проблем, із 
якими парламент як представницький і законодавчий орган стикається кожного дня, а 
також окреслили напрями їх вирішення. (Відповідні експертні напрацювання були 



опубліковані у Журналі «Часопис ПАРЛАМЕНТ», а також широко висвітлені 
центральними та регіональними засобами масової інформації). Результати дослідження 
проблем вітчизняного парламентаризму були обговорені під час 13-ти експертних 
консультацій. У чотирьох тематичних експертних зустрічах у м. Києві взяли участь 
народні депутати України, представники Апарату Верховної Ради України, експерти, 
представники провідних аналітичних центрів. Крім того, було проведено 9 консультацій 
у регіонах України (Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Луцька, Одеська, Сумська, 
Харківська, Херсонська, Чернігівська області), які зібрали політиків, представників 
органів місцевої влади, експертів, представників неурядових організацій та медіа. Під 
час регіональних консультацій було проведено широке опитування експертів щодо 
напрямків і оптимальних шляхів реформування українського парламенту. 
 
У рамках проекту було знято 1 освітній фільм про парламент, а також 2 ролики 
соціальної реклами, присвячені актуальним проблемам парламентаризму.     
 
За результатами експертних консультацій у Києві та в регіонах, а також експертного 
опитування, був підготовлений проект підсумкового стратегічного документу. Цей 
документ узагальнив зібрані рекомендації щодо шляхів вирішення найболючіших 
проблем функціонування вітчизняного парламенту. Його буде презентовано та 
обговорено під час міжнародної конференції у м. Києві, присвяченої 20-річчю 
українського парламенту, та двох прес-конференцій (березень 2010 року). 
Доопрацьований з урахуванням зібраних під час міжнародної конференції документ 
буде оформлено у «Білу книгу українського парламентаризму». Він міститиме поетапне 
стратегічне бачення парламентської реформи в Україні.   
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