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ным стандартам судопроизводства позволило выделить условия гарантирования доступности пе-
ресмотра судебных решений в порядке контроля за судами первой инстанции. 
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Summary 
Sherenin У. L. The essence of right to revision of decisions by administrative courts. — Article. 
There marked out in the article tha t review of court decisions by administrat ive courts is realized 

in limits of realization of law-providing and law-guardian funct ions by justice system. Hence it 
follows that realization of r ight to review of court decision must correspond to content and type of 
adminis t ra t ive judicial jur isdict ion. Addressing to legal procedure internat ional s tandards have 
performed to mark out the conditions of guaranteeing of review of court decisions accessibility in the 
control of the f i r s t instance court order. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Становлення Верховної Ради України як демократичного інституту держав-
ної влади зі значним переліком повноважень у сфері законотворчості, контро-
лю, формування органів держави тощо відбувається у досить складних соціально-
політичних умовах. Суттєвими перепонами якісним змінам слугують відсутність 
стабільної нормативної бази, що відповідає реаліям державотворчих процесів, 
недостатня теоретична розробка концептуальних основ конституційно-право-
вого статусу парламенту і перспектив розвитку цієї гілки державної влади, 
падіння довіри до народних обранців, яке відбувається з низки об'єктивних і 
суб'єктивних причин. 

Проте аналіз особливостей вітчизняного парламентаризму є неповним без 
з'ясування принципів діяльності Верховної Ради України, що ставить за мету 
автор запропонованого дослідження. Актуальність теми, її науково-практичне 
значення зумовлене потребою висвітлення ключових моментів загальних кон-
ституційних засад організації і функціонування органу законодавчої влади. 
Нормами-принципами, суб'єктивно усвідомленими в науці об'єктивними зако-
номірностями, притаманними парламенту як соціально-правовому явищу, сфор-
мульованими у вигляді певних правил чи засад, слід неухильно керуватися не 
лише в теорії, а й повсякденній практиці [1, 127-128]. 

Вивченням окремих аспектів засад діяльності парламенту займалися такі 
науковці, як Н. І. Богачева, П. Б. Євграфов, В. М. Зубов, О. В. Ковальова, 
О. О. Колобов, І. О. Кресіна, С. В. Маслєннікова, О. М. Мироненко, М. О. Мо-
гунова, В. П. Погорілко, О. В. Савоськін, О. А. Сергунін, М. І. Ставнійчук, 
М. О. Теплюк, О. Ф. Фрицький, В. Є. Чиркін, Ю. С. Шемшученко, В. А. Ше-
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ховцов, Д. В. Шикунов та ін. Саме праці згаданих вчених автор аналізував при 
написанні даної статті. 

Конституція України закладає основи правового статусу Верховної Ради 
України, серед яких варто назвати принцип народовладдя (представницький 
характер органу державної влади), колегіальність діяльності і прийняття рішень, 
професійність народних депутатів, які реалізують повноваження на постійній 
основі (ст. ст. 75, 76, 78, 82 Основного Закону). 

Завдяки конституційно задекларованій ідеї народного представництва, ви-
знанню прав і свобод особи, що гарантують політичну самостійність окремих 
громадян та їх об'єднань, праву на ротацію складу народних депутатів у ви-
падку невиконання чи неналежного виконання ними свого призначення пар-
ламент набуває «суспільного чи народного характеру» [2, 333; 3, 115-116]. На 
основі цих правових цінностей досягається консенсус не лише на рівні грома-
дянське суспільство — держава, але й окремих складових громадянського сус-
пільства, тобто різних соціальних груп і організацій, у тому числі специфіч-
них, орієнтованих на владу таких елементів, як політичні партії. 

Функціонування Верховної Ради України передбачає повагу і розуміння з 
боку політичних опонентів альтернативних програм розвитку держави, без-
сумнівність цінностей свободи, власності, безпеки і гідності людини. Лише в 
цих межах визнається право на опозицію, з якого випливає презумпція закон-
ності існування своїх конкурентів і, відповідно, можливість компромісу між 
ними. Винятками з цього правила є лише крайні радикальні партії, однак за 
умов стабільної демократії вони, зазвичай, не мають суттєвого впливу на полі-
тичні процеси і законодавчу діяльність. 

Отже, політичний консенсус у Верховній Раді України не означає повної 
безконфліктності в структурі громадянське суспільство — демократична дер-
жава. Мова йде про те, що зазначені базові цінності окреслюють межі безкон-
фліктного простору та визначають принципи і засоби врегулювання зіткнень 
інтересів. За будь-яких умов способом вирішення конфліктів у стінах парла-
менту є орієнтація на порозуміння, а не приниження чи підкорення опонента 
[4, 57-58]. 

Народовладдя як принцип діяльності Верховної Ради України є конститу-
ційною ідеєю за своєю природою, оскільки її визнання і реалізація передбача-
ють перехід до конституційного порядку управління [5, 22]. Тому представ-
ницький характер парламенту характеризують у своїй сукупності підтримка 
обраних депутатів з боку населення й інших органів державної влади, особли-
вий характер зв'язку між представниками і виборцями та обговорення й ухва-
лення рішень на колегіальних засадах [6, 259-261]. 

Верховна Рада України є колегіальним органом державної влади у складі 
450 народних депутатів (ч. 1 ст. 76 Конституції України). Саме виборча систе-
ма «реалізує функцію формування повноважного народного представництва» 
[7, 251]. Парламентарії, обрані виключно шляхом загального, прямого, рівно-
го, таємного голосування громадян, покликані надійно забезпечувати націо-
нальні і регіональні інтереси. 



29 Актуальні проблеми держави і права 

Конституція України чітко не визначає вид виборчої системи, за якою фор-
мується законодавча установа, проте деталізує основні засади організації і про-
ведення виборів. Подібна практика відповідає новим політичним відносинам 
та актуалізує процес ухвалення новітнього законодавства з питань парламент-
ського права. Використання в організації виборчого процесу демократичних 
міжнародних виборчих стандартів у поєднанні з власним досвідом й традиція-
ми свідчить про обрання Україною цивілізованого і легітимного шляху пере-
творень та розв'язання політичної кризи. 

Враховуючи реальну перспективу проведення виборів і необхідність зроби-
ти конкретний вибір щодо певного виду виборчої системи, основний інтерес 
парламентаріїв у вирішенні цього питання представляє проблема політичної 
структуризації українського суспільства взагалі і законодавчої інституції зок-
рема [8, 221-222, 224]. Воля народу повинна відображатися в результатах го-
лосування і, як наслідок, подальшому розвиткові конституційного ладу, тому 
права людини необхідно поважати й захищати у спосіб, що надає особі мож-
ливість зробити свідомий вибір. Ефективний, тобто зорієнтований на досяг-
нення мети вільних і справедливих виборів, вибір держави допускає найбільш 
мінімальні обмеження права голосу, співмірні з потребами демократичного 
суспільства [9, 27]. 

Автор сподівається, що повернення способу формування парламенту до зміша-
ного типу певною мірою мінімізує політизацію Верховної Ради України та 
започаткує непартійний підхід до законотворчості, прийняття державного бюд-
жету та реалізації інших функцій представницької інституції. 

Чергова ротація складу парламенту відбувається кожні п'ять років. Причи-
ною збільшення терміну повноважень Верховної Ради України на один рік є 
політична доцільність. У такий спосіб каденція законодавчого органу урівно-
важується зі строком перебування на посту Президента, який, як і депутати, 
обирається виборцями на основі загальновизнаних принципів виборчого права 
[10, 78]. 

Ідея народного суверенітету, покладена в основу народного представництва, 
передбачає короткий строк легіслатури. Проте громадяни як джерело влади в 
державі мають право достроково оновити склад парламенту, якщо він прова-
дить політику, не відповідну інтересам суспільства, стає корумпованим. У де-
мократичній державі одного разу легітимована влада не може бути автоном-
ною: вона потребує довіри народу, яка періодично підтверджується. Влада — 
це постійно оновлювана демократична структура [5, 114-115]. 

Отже, імперативна визначеність терміну повноважень Верховної Ради Ук-
раїни й періодичність проведення виборів є вагомими чинниками демократії, 
важливими інститутами гарантування реалізації виборчих прав громадян. Ска-
сування виборів, перенесення строків їх проведення з підстав, не передбачених 
законодавством, є прямим порушення цих прав [11, абз. 3 п. 5 мотивувальної 
частини Рішення]. 

Колегіальність за складом означає, що парламент є зібранням депутатів, 
значна кількість яких відображає в діяльності законодавчого органу соціальну 
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і демографічну структуру суспільства [12, 15]. На переконання автора, нині за 
умов зменшення чисельності населення України недоцільно зберігати 450 де-
путатських посад. Ідею народного представництва в діяльності законодавчого 
органу — носія народного суверенітету, наділеного правом ухвалювати закони 
і брати участь у вирішенні найбільш важливих державних питань [13, 516], 
спроможні реалізувати 300 народних депутатів. Подібні конституційні новації 
засвідчать спроможність Верховної Ради України як реального представниць-
кого органу влади динамічно реагувати на зміни соціального середовища. Де-
мократичний характер конституційно-правового статусу вітчизняного парла-
менту проявиться політичною волею народних обранців зменшити витрати 
державного бюджету на власне утримання (виплати заробітної плати, видатків 
на оздоровлення, проживання іногородніх депутатів, транспортні відшкоду-
вання) й чисельного штату помічників. 

Колегіальність за порядком розробки і ухвалення рішень сприяє виявлен-
ню, обліку, узгодженню й вирішенню розбіжностей між різними соціальними 
спільнотами, національними, політичними, статевовіковими, професійними та 
іншими групами громадян з певною мірою адекватності реальному співвідно-
шенню суспільно-політичних сил в державі. Ідеальний парламент повинен ви-
ступати в якості «мікромоделі суспільства» [14, 13-14]. Очевидним є факт, що 
структура інтересів дуже складна і будь-яке управлінське рішення повинно 
проходити своєрідний відбір, апробацію. Найбільш яскраві ідеї, які випере-
джають час і повсякденність суспільного буття, виникають в думках однієї 
особи. І лише за належної підтримки парламентської більшості, а досить часто 
саме меншості, вірогідним є прийняття рішення, що відповідає реальним на-
строям суспільства, а не зручностям і потребам офіційної влади [15, 8-9]. 

Будучи представленими у Верховній Раді України, недержавні об'єднання 
— корпус виборців і партії — отримують можливість досягти компромісу між 
собою та офіційною владою, не використовуючи різні, в тому числі й крайні, 
форми тиску позапарламентської опозиції — бунти, революції, мітинги. Фун-
кціонування представницького за своїм характером органу влади ґрунтується 
на принципах політичної багатоманітності і свободи дискутування. 

Поєднання відмінних засад комплектування Верховної Ради України допо-
магає взаємно урівноважувати пріоритети депутатських фракцій і груп. В умо-
вах становлення багатопартійної системи досить часто саме ці об'єднання пар-
ламентаріїв виступають в ролі реальних керівних центрів новостворених партій 
і громадських організацій, надають їм необхідні матеріально-технічні засоби 
для зв'язків з громадськістю й регіонами [16, 176-181]. 

Особливий характер взаємодії народних депутатів з виборцями передбачає 
здійснення представництва в публічній сфері в особливій формі — без особис-
тих довірливих стосунків, у всіх галузях суспільних відносин. Тобто саме кон-
ституційна норма, а не фактичне доручення виборців, визначає зміст діяль-
ності представника та особливості його мандата. Навіть відсутність конститу-
ційно закріпленого імперативного зв'язку між парламентарієм і виборцем не є 
підставою для визнання парламенту квазіпредставницьким [14, 15]. 
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Згідно з ч. 1 ст. 78 Конституції України народні депутати здійснюють по-
вноваження на постійній основі, що перетворює їх на професійних парламен-
таріїв. Вони працюють протягом певного терміну із прямою конституційною 
забороною їх відкликання. Позбавлення депутатського мандата можливе, як 
правило, у виняткових випадках з дозволу всього депутатського корпусу. 

Професійна оплачувана робота народних обранців, парламентські привілеї, 
формальна незалежність від волі виборців, партійних структур й органів дер-
жавної влади визначають особливості сучасного вітчизняного та світового пар-
ламентаризму [17, 26; 18, 248]. Як наслідок, де-юре парламент України є суве-
ренною професійною установою, яка працює сесійно [19, 10, 12]. Його особли-
ве соціальне становище зумовлене значним переліком прав, обов'язків й відпо-
відальністю народних депутатів, уповноважених здійснювати законодавчу владу 
в державі [20, 28]. 

Система проведення щорічних сесій — терміни і тривалість роботи, визна-
чається Основним Законом. В цьому сенсі практика парламентської діяльності 
є наслідком професіоналізації, спеціалізації і диференціації політичного жит-
тя держави й державного управління, посилення втручання державного апара-
ту в регулювання соціально-економічної та політичної сфери суспільних відно-
син. Зростання обсягу законотворчої роботи, ускладнення проблем, що є на 
порядку денному становлення конституційного ладу і потребують негайного 
вирішення, обумовлюють посилення вимог до професійних якостей самих за-
конодавців [21, 6]. 

Висновки. Формування правильних уявлень про категоріальне значення, 
правову природу, стан і динаміку застосування основних принципів функціо-
нування Верховної Ради України породжує системні знання про конституцій-
но-правовий статус парламенту. Досвід реалізації демократичних засад органі-
зації і діяльності представницької установи вочевидь створює реальні консти-
туційні й політичні передумови для поступального розвитку інституту законо-
давчої влади. 
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Анотація 

Словська І. Є. Характеристика окремих принципів діяльності Верховної Ради України. — 
Стаття. 

Досліджуються окремі елементи принципів народовладдя, колегіальності і професійності в 
діяльності Верховної Ради України. Автор підсумовує, що досвід реалізації згаданих демокра-
тичних засад створює реальні конституційні й політичні передумови для поступального розвитку 
інституту законодавчої влади. 

Ключові слова: парламент, народовладдя, колегіальність, професійність. 

Аннотация 

Словская И. Е. Характеристика отдельных принципов деятельности Верховного Совета Ук-
раины. — Статья. 

Исследованы отдельные элементы принципов народовластия, коллегиальности и профессио-
нализации в деятельности Верховного Совета Украины. Автор приходит к выводу, что опыт 
реализации упомянутых демократических принципов создает реальные конституционные и по-
литические предпосылки для эволюционного развития института законодательной власти. 

Ключевые слова: парламент, народовластие, коллегиальность, профессионализм. 

Summary 

Slovska I. Separate principles' description of Supreme Soviet of Ukraine activity. — Article. 
Separate elements of democracy principles, collective character and professionalism in activity of 

Supreme Soviet of Ukraine are studied. Author summarizes that experience of the mentioned democratic 
principles realization creates the real const i tut ional and political pre-conditions for evolutional 
development of legislature ins t i tu te . 

Keywords: parl iament, democracy, collective character , professionalism. 

http://zakon2.rada.gov.ua

