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Постановка проблеми. Одним із елементів 
механізму забезпечення реалізації стратегічних 
актів є контроль за належним виконанням та-
ких актів. У Конституції України передбачено 
декілька видів контролю у сфері державного 
управління, зокрема: громадський (ст. ст. 36, 38, 
69); міжнародний контроль (ст. 9); парламент-
ський (ст. 85); президентський (ст. 106); урядо-
вий (ст. 116) та конституційний (ст. ст. 150-151).

У системі зазначених видів контролю осо-
бливе місце займає парламентський контроль, 
предметом якого головним чином виступає 
діяльність Кабінету Міністрів України, яка 
спрямована на забезпечення реалізації актів 
парламенту та глави держави. Тому ефективна 
організація та правове регулювання парламент-
ського контролю є однією з умов забезпечення 
належної реалізації стратегічних актів. Отже, 
дослідження питання парламентського контро-
лю за реалізацією стратегічних актів має не тіль-
ки теоретичну, але і практичну наукову цінність.

Стан дослідження. Окремі аспекти про-
блеми здійснення парламентського контролю 
досліджували такі науковці, як Т. С. Єдинак, 
Г. С. Журавльова, О. О. Майданник, Л. О. Мат-
вєєва, А. О. Муртіщева, С. В. Сас, М. В. Сіцін-
ська та інші. Однак у роботах цих науковців 
недостатньо уваги приділяється проблемі забез-
печення за допомогою вказаного виду контр-
олю реалізації стратегічних актів.

Метою статті є визначення особливостей та 
форм здійснення парламентського контролю 
за реалізацією стратегічних актів. Для досяг-
нення поставленої мети необхідно виконати 
такі завдання: 1) визначити поняття парла-
ментського контролю; 2) виявити основні 
проблеми та недоліки сучасного стану пра-
вового регулювання даного виду контролю;  
3) розробити пропозиції щодо вдосконален-
ня конституційного законодавства, яке регу-
лює парламентський контроль за реалізацією 
стратегічних актів.

Виклад основного матеріалу. У науковій лі-
тературі контроль часто розглядається як одна 
із функцій державного управління. Однак варто 

зауважити, що дане поняття має більш широке 
значення. 

Зокрема, Т. С. Єдинак та О. В. Павлишен, 
досліджуючи різноманітні наукові підходи до 
визначення цього поняття, зробили висновок, 
що існує досить велика кількість визначень 
контролю, але можна виділити три основні під-
ходи до трактування його сутності: 1) контроль 
як складовий елемент управління; 2) контроль 
як функція управління; 3) контроль як система 
спостереження та перевірки [1, с. 13]. 

В останньому пункті фактично розкрите 
лексичне значення поняття «контроль». Так, у 
Великому тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови, поняття «контроль» визначається 
як: 1) перевірка, облік діяльності кого-, чого-не-
будь, нагляд за кимось, чимось; 2) установа або 
організація, що здійснює нагляд за ким-, чим-
небудь або перевіряє його [2, с. 271]. 

Таким чином, можна виділити два ключо-
вих підходи науковців до розуміння поняття 
контролю: 1) як елемент управління, тобто 
повсякденна діяльність суб’єктів управління, 
яка виражається у перевірці, спостереженні за 
підконтрольним суб’єктом (об’єктом контро-
лю) з метою спрямування його роботи у належ-
ному напрямі; 2) як функція управління, тобто 
напрям діяльності суб’єкта, яка здійснюється 
з метою забезпечення завершеності управлін-
ського циклу (від прийняття рішення до його 
реалізації).

Одним із видів контролю, передбачених 
Конституцією України, є парламентський 
контроль. У науковій літературі висловлюють-
ся різні точки зору з приводу визначення по-
няття та сутності даного виду контролю.

Зокрема, М. В. Сіцінська зазначає, що 
визначення поняття парламентського контр-
олю становить одну з ключових проблем у су-
часних наукових дослідженнях із державного 
управління, оскільки розглядається вченими на 
основі різних концептуальних методологічних 
підходів, а також з урахуванням особливостей, 
притаманних діяльності парламентів різних 
країн [3, c. 127].

У свою чергу Г. С. Журавльова, узагаль-
нюючи наукові підходи до визначення понят-
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тя парламентського контролю, зазначає, що: 
по-перше, це поняття слід вважати таким, що 
охоплює всі види і форми відповідного контр-
олю; по-друге, парламентський контроль може 
здійснюватися як Верховною Радою України 
безпосередньо, так і через її органи (комітети) 
та посадових осіб (Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини); по-третє, най-
важливішим об’єктом парламентського контр-
олю є діяльність органів виконавчої влади, 
насамперед Кабінету Міністрів України, а та-
кож окремих міністерств та центральних орга-
нів виконавчої влади [4, с. 53].

Можна погодитися з думкою науковця, 
що найважливішим об’єктом парламентсько-
го контролю є діяльність уряду, оскільки  
у ст. 113 Конституції України прямо зазна-
чається, що Кабінет Міністрів України є під-
контрольним Верховній Раді України. Звідси 
випливає висновок, що основним об’єктом 
контролю у механізмі забезпечення реалізації 
стратегічних актів виступає діяльність уряду. 
Водночас окремі контрольні повноваження 
парламент має й стосовно діяльності Президен-
та України, зокрема такі, як: заслуховування 
щорічних послань глави держави про внутріш-
нє та зовнішнє становище в Україні; усунення 
Президента України з поста в порядку особли-
вої процедури (імпічменту) та ін.

Л. О. Матвєєва у розумінні сутності парла-
ментського контролю розмежовує три наукові 
погляди, що різняться за підходами: 1) як 
вид державного контролю; 2) як громадський 
контроль; 3) як комплексний державно-громад-
ський контроль [5, с. 54]. 

Висловлена вченою думка видається цілком 
обґрунтованою, оскільки конституційний ста-
тус парламенту дає підстави розглядати його 
одночасно як державний орган законодавчої 
влади та представницький орган, через який 
народ, як носій суверенітету і єдине джерело 
влади, здійснює свою владу. Зокрема, такий 
висновок міститься у Рішенні Конституційно-
го Суду України від 17 жовтня 2002 р. № 17-рп, 
у якому, зокрема, зазначається, що Верховна 
Рада України за своєю природою є представ-
ницьким органом державної влади і здійснює 
законодавчу владу [6]. 

Стосовно парламентського контролю за ре-
алізацією стратегічних актів, то у даному дослі-
дженні він буде розглядатися у вузькому ро-
зумінні, тобто як самостійний вид державного 
контролю, відмінного від громадського.

Парламентський контроль здійснюєть-
ся у різних формах. Так, А. О. Муртіщева до 
основних форм, пов’язаних із парламентським 
контролем за діяльністю Кабінету Міністрів 
України, відносить: 1) схвалення Програми ді-
яльності КМУ; 2) розгляд звітів та доповідей 
Уряду; 3) організацію та проведення «години 
запитань до Уряду»; 4) розгляд Верховною Ра-
дою України питання про відповідальність Ка-
бінету Міністрів України [7, с. 895].

Що стосується парламентського контролю 
за реалізацією стратегічних актів, то форми 
його здійснення визначені Конституцією Укра-
їни та деталізовані у Законі України «Про Кабі-

нет Міністрів України», Регламенті Верховної 
Ради України, Регламенті Кабінету Міністрів 
України та ін.

Так, у Регламенті ВР України окремий Роз-
діл VI присвячений регулюванню порядку роз-
гляду питань, пов’язаних зі здійсненням контр-
ольних функцій Верховною Радою України. 
Його аналіз дозволяє зробити висновок, що 
парламентський контроль за реалізацією стра-
тегічних актів Кабінетом Міністрів України 
здійснюється у таких формах.

1. Схвалення Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України. Ця форма є однією з най-
більш важливих, оскільки саме даний документ 
стає ключовим у роботі уряду, передусім, щодо 
реалізації внутрішньої та зовнішньої політики, 
визначеної Верховною Радою України.

Відповідно до ст. 227 Регламенту Верховної 
Ради України Програма діяльності уряду перед 
її схваленням підлягає направленню Головою 
Верховної Ради України для обговорення в ко-
мітети та депутатські фракції (депутатські гру-
пи) [8]. Регламентом Верховної Ради України 
або в іншому акті не деталізовано критерії оцін-
ки Програми діяльності уряду, які дозволяють 
парламенту прийняти рішення про її схвалення 
або відхилення. Така ситуація пов’язана ще й з 
тим, що законодавство не визначає вимоги до 
змісту та структури Програми діяльності уря-
ду, крім того, що вона має ґрунтуватися на узго-
джених політичних позиціях коаліції.

Прийняття рішення про схвалення Про-
грами діяльності уряду здійснюється на пле-
нарному засіданні Верховної Ради України за 
процедурою повного обговорення у порядку, 
визначеному ст. 30 Регламенту Верховної Ради 
України. 

Схвалення Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України є вкрай важливим рішенням 
парламенту, прийняття якого означає не тільки 
погодження курсу та напрямку роботи уряду на 
строк його повноважень, але і надання річного 
імунітету, протягом якого Верховна Рада Укра-
їни позбавляється права виносити резолюцію 
недовіри Кабінету Міністрів України. 

Зважаючи на цю обставину, необхідно 
визначити хоча б у загальних рисах крите-
рії оцінювання даного документа. До таких 
критеріїв можна було б віднести: відповід-
ність завдань, визначених у Програмі, тим, що 
поставлені у стратегічних актах парламенту та 
глави держави; наявність чіткої та обґрунтова-
ної стратегії їх реалізації; визначення строків та 
заходів, необхідних для реалізації поставлених 
завдань; визначення конкретних законопроек-
тів, які потребують прийняття, із зазначенням 
тих, які мають бути розроблені Кабінетом Міні-
стрів України тощо.

2. Заслуховування звітів та доповідей уря-
ду. Дана форма парламентського контролю до-
зволяє виявити: по-перше, несвоєчасність реа-
лізації урядом заходів, визначених у Програмі 
діяльності; по-друге, те, що спрямованість ді-
яльності уряду не відповідає визначеним у Про-
грамі або інших стратегічних актах, напрямам; 
по-третє, невідповідність отриманих у процесі 
реалізації Програми діяльності уряду або інших 
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стратегічних актів запланованим у таких актах 
результатам. У разі виявлення зазначених об-
ставин виникає необхідність у коригуванні ді-
яльності уряду або це може стати підставою для 
винесення резолюції недовіри Кабінету Міні-
стрів України, що має наслідком його відставку.

Так, згідно зі ст. 228 Регламенту Верховної 
Ради України парламент один раз на рік роз-
глядає звіт Кабінету Міністрів України про хід і 
результати виконання схваленої ним Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України. Звіт про 
хід і результати виконання Програми діяльності 
подається Кабінетом Міністрів України у 45-ден-
ний строк після закінчення календарного року 
[8]. У § 131 Регламенту Кабінету Міністрів Укра-
їни зазначається, що матеріали до щорічного звіту 
Кабінету Міністрів про хід і результати виконан-
ня Програми діяльності готують міністерства, 
інші центральні органи виконавчої влади, об-
ласні держадміністрації та подають їх до 30 січня 
поточного року Мінекономрозвитку. У свою чер-
гу останній подає проект звіту Кабінету Міністрів 
України до 5 лютого поточного року [9]. 

Таким чином, на підготовку відповідного 
звіту у Мінекономрозвитку є лише п’ять днів, 
протягом яких мають бути виведенні обґрунто-
вані показники, що відображають стан реаліза-
ції Програми діяльності уряду, а також зміни у 
соціально-економічному розвитку країни та ін. 

За пропозицією Голови Верховної Ради 
України, або не менш як трьох комітетів, або не 
менш як однієї третини народних депутатів від 
конституційного складу Верховної Ради Укра-
їни може бути висунута вимога про надання 
позачергового звіту.

Крім звіту про стан виконання Програми 
діяльності, Кабінет Міністрів України також 
подає: звіт про виконання Державного бюджету 
України; доповіді про хід і результати виконан-
ня затверджених парламентом загальнодержав-
них програм економічного, науково-технічного, 
соціального, національно-культурного розви-
тку, охорони довкілля [8]; одночасно з послан-
ням Президента України до Верховної Ради 
України Кабінет Міністрів України вносить 
також щорічну доповідь про економічний і со-
ціальний розвиток України [10].

За підсумками обговорення звітів Кабінету 
Міністрів України Верховна Рада України при-
ймає відповідну постанову (п. 6 ст. 228 Регла-
менту Верховної Ради України). Дана норма 
стосується лише заслуховування звітів уряду 
щодо виконання Програми його діяльності, 
однак на практиці парламент не дотримується 
цього припису, приймаючи постанови лише у 
разі визнання роботи уряду з реалізації Програ-
ми його діяльності незадовільною. 

Зокрема, такі постанови були прийняті 
Верховною Радою України у 2001 р. «Про звіт 
Уряду про виконання Програми діяльності Ка-
бінету Міністрів України «Реформи заради до-
бробуту» в 2000 році» [11], у 2016 р. «Про від-
хилення звіту Кабінету Міністрів України та 
визнання діяльності Кабінету Міністрів Укра-
їни незадовільною» [12]. 

Водночас зі змісту ч. 6 ст. 228 Регламенту 
Верховної Ради України вбачається, що поста-

нова парламентом має виноситися не тільки 
у разі визнання роботи уряду щодо реалізації 
Програми його діяльності незадовільною, але й 
у разі схвалення звіту Кабінету Міністрів Укра-
їни. Тому неприйняття постанови про схвален-
ня звіту уряду про стан виконання Програми 
діяльності є фактично порушенням п. 6 ст. 228 
Регламенту Верховної Ради України. 

Так, у лютому 2017 р. Кабінет Міністрів 
України затвердив своїм Розпорядженням Звіт 
про хід і результати виконання Програми діяль-
ності Кабінету Міністрів України у 2016 році 
[13], але Верховна Рада України не ухвалила 
жодного рішення за результатами заслухову-
вання цього звіту. 

3. Проведення «години запитань до уряду». 
Дана форма контролю дозволяє отримувати 
постійну поточну інформацію від Кабінету Мі-
ністрів України про його діяльність, заходи, що 
ним вживаються у відповідній сфері, та інші 
питання. 

Відповідно до ст. 229 Регламенту Верхо-
вної Ради України «години запитань до уряду» 
проводяться щотижня, відведеного для пле-
нарних засідань Верховної Ради, у п’ятницю,  
з 10 до 11 години. Під час проведення години 
запитань можуть порушуватися лише питання з 
визначеної теми, пропозиції щодо якої вносять 
Погоджувальній раді депутатські фракції (де-
путатські групи). При цьому кожна депутатська 
фракція (депутатська група) має гарантоване 
право на одне усне або одне письмове запитан-
ня до членів Кабінету Міністрів України [8].

За результатами заслуховування відповідей 
від членів Кабінету Міністрів України під час 
проведення «години запитань до уряду» Верхо-
вна Рада України не виносить рішення, а бере 
до уваги отриману інформацію. 

4. Розгляд Верховною Радою України пи-
тання про відповідальність Кабінету Міністрів 
України, яке може бути внесене на розгляд Вер-
ховної Ради за пропозицією не менш як однієї 
третини народних депутатів від конституційно-
го складу Верховної Ради, підтриманою їхніми 
підписами [8]. 

Винесенню резолюції недовіри Кабінету 
Міністрів України передує процедура розгля-
ду винесеної пропозиції про її прийняття, яка 
починається з того, що комітети відповідно до 
предметів їх відання не пізніш як у чотириден-
ний строк формулюють і направляють через 
Апарат Верховної Ради питання до Кабінету 
Міністрів України, на які вони хотіли б отри-
мати відповіді до розгляду питання про відпо-
відальність Кабінету Міністрів України. Від-
повіді на запитання комітетів Верховної Ради 
розглядаються на засіданні Кабінету Міністрів 
та надсилаються разом із супровідним листом 
за підписом Прем’єр-міністра Верховній Раді у 
десятиденний строк після отримання запитань 
від комітетів.

Резолюція недовіри Кабінету Міністрів 
України вважається прийнятою, якщо за неї 
проголосувала більшість народних депутатів 
від конституційного складу Верховної Ради. 
При цьому мають бути враховані обмеження, 
встановлені ч. 6 ст. 232 Регламенту Верховної 
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Ради України щодо того, що питання про від-
повідальність Кабінету Міністрів України не 
може розглядатися більше одного разу протя-
гом однієї чергової сесії Верховної Ради, а та-
кож протягом року після схвалення Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України.

Таким чином, парламентський контроль 
здійснюється в основному за реалізацією стра-
тегічних актів, прийнятих Верховною Радою 
України, тобто його об’єктом виступає діяль-
ність Кабінету Міністрів України, інших орга-
нів виконавчої влади щодо реалізації стратегіч-
них актів парламенту.

Досліджуючи форми парламентського 
контролю за реалізацією стратегічних актів, 
необхідно погодитись із науковцями, які вказу-
ють, що ефективність парламентського контр-
олю полягає в наявності певного результату в 
діяльності підконтрольного об’єкта [14, с. 20].

Парламентський контроль у досліджуваній 
сфері може вважатися ефективним за наявнос-
ті чітких критеріїв оцінки якості виконання 
урядом своїх повноважень у тому числі щодо 
виконання Програми своєї діяльності та реалі-
зації стратегічних актів парламенту.

Зарубіжні вчені вказують, що для оцінки 
ефективності виконання урядової програми 
можливо проаналізувати такі питання: 1) чи 
були реалізовані програмні заходи, визначені 
у відповідному документі; 2) чи існують які-
небудь перешкоди для подальшої реалізації 
програми; 3) якщо так, то які зміни мають бути 
внесені до програми (іншого стратегічного 
акта) або які інші дії необхідно вжити з метою 
усунення відповідних перешкод; 4) чи реалізу-
ється програма (інший акт) у рамках заплано-
ваного періоду часу; 5) якою мірою поточний 
стан реалізації програми (іншого акта) дозволяє 
досягти очікуваних результатів; 6) якою мірою 
реалізація програми (іншого акта) задовольняє 
інтереси та потреби громадськості та інших 
ключових сторін (народ, держава, міжнародне 
співтовариство тощо) [15, с. 9].

Отже, з метою вдосконалення парламент-
ського контролю за реалізацією стратегічних 
актів необхідно розробити методику оцінки 
ефективності діяльності Кабінету Міністрів 
України, визначити критерії аналізу виконання 
Програми його діяльності. 

Висновки

На підставі проведеного у даній статті 
дослідження можна зробити такі узагальненні 
висновки.

1. Парламентський контроль за реалізацією 
стратегічних актів – це діяльність, яка здійсню-
ється Верховною Радою України, її органами 
та окремими посадовими особами у порядку та 
формах, визначених Конституцією та законами 
України, та полягає у перевірці та оцінці стану 
виконання завдань, визначених у відповідних 
актах, з метою своєчасного виявлення бездіяль-
ності або несвоєчасної реалізації поставлених 
завдань та спонукання відповідальних суб’єктів 
за допомогою різних методів впливу до забезпе-
чення їх належного виконання.

2. Особливостями парламентського контр-
олю за реалізацією стратегічних актів є те, що 
Верховна Рада України має найбільше повнова-
жень та дієвих інструментів у цій сфері; парла-
мент є практично єдиним органом, який може 
самостійно застосовувати заходи впливу до 
підконтрольного суб’єкта; основним об’єктом 
парламентського контролю виступає діяльність 
уряду щодо забезпечення виконання актів пар-
ламенту.

3. Для вдосконалення законодавства у сфері 
регулювання парламентського контролю за ре-
алізацією стратегічних актів необхідно: 1) роз-
робити методику та схвалити на рівні Закону 
оцінки ефективності діяльності Кабінету Міні-
стрів України, визначити критерії аналізу стану 
виконання Програми його діяльності; 2) утво-
рити у парламенті спеціальний комітет, який 
уповноважений надавати попередній висновок 
щодо відповідності поданого законопроекту 
стратегічним актам суб’єктів владних повнова-
жень, зокрема угоді про коаліцію депутатських 
фракцій, Програмі діяльності уряду, для чого 
внести відповідні зміни до ст. 93 Регламенту 
Верховної Ради України.

Перспективою подальших наукових дослі-
джень у даній сфері може стати вивчення інших 
видів контролю за реалізацією стратегічних ак-
тів, а також визначення ролі громадськості у їх 
здійсненні.
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