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Анотація

Наведена монографія присвячена дослідженню сутності і змісту суспільних
відносин, які виникають в процесі здійснення парламентського контролю в
якості однієї із основних функцій парламенту. Встановлено та проаналізовано
головні підходи до розуміння переваг і недоліків парламентського контролю у
вітчизняній та зарубіжній правовій думці.   

Проведено узагальнення теоретичних положень та галузевих знань стосовно
категорії парламентського контролю у науковій юридичній літературі.
Співставлено законодавство України, Франції та Чехії, щодо закріплення
інституту парламентського контролю та організації його здійснення. Виділено
ряд елементів цієї парламентської функції, спільних для вказаних держав.
Досліджено парламентський контроль як особливий вид державного
контролю в Україні та країнах Європейського Союзу.   

Визначено характерні риси даного виду державного контролю. Розглянуто
законодавство України, Франції та Чехії, яке закріплює інститут
парламентського контролю, форми і методи його здійснення, знайдені
спільності для вказаних вище держав. У ході наукового аналізу заявлено ряд
чинників, які негативно впливають на ефективність парламентського
контролю в Україні. Окреслено шляхи вдосконалення конституційно-правової
регламентації парламентського контролю в Україні із урахуванням досвіду
зарубіжних країн.  

Монографія стане у пригоді науковцям, викладачам, аспірантам, студентам,
практичним працівникам юридичної спрямованості, а також усім для кого є
цікавими висновки порівняльно-правового аспекту практичних проблем к
онституційного права.
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процесів. З цією метою вона має отримувати інформацію про 
реальний стан процесів, що відбуваються, аналізувати розви-
ток подій за відповідних умов і за потреби впливати на їх пере-
біг. Тобто держава у притаманних їй формах, використовуючи 
відповідні прийоми і методи, контролює і спрямовує розвиток 
суспільних відносин [41, с. 18]. 

Таким чином, на нашу думку, сутність державного контролю 
полягає в тому, що державний орган управління здійснює спо-
стереження за об’єктом, перевірку того, як цей об’єкт виконує 
вимоги законодавства та контролюючого органу з метою забезпе-
чення законності в державному управлінні і забезпеченні прав і 
свобод людини.

В. Чиркин вважає, що «контрольна діяльність як така в тій чи 
іншій формі притаманна майже кожному державному органу...та 
чи інша «гілка влади» знаходить своє організаційне вираження 
у певному органі або системі однорідних органів. Законодавча 
влада уособлюється насамперед парламентом, виконав ча – очіль-
ником держави і урядом (з величезним підлеглим їм апаратом), 
судова – системою судів... У кожного виду органів свій основний 
профіль діяльності... Так, парламент контролює роботу уряду... 
уряд стежить за роботою державного апарату, перш за все міні-
стрів, а останні – своїх підлеглих. Специфічна форма контролю – 
перевірка рішень нижчих судів... Таким чином, в будь-якій сфері... 
державний орган завжди здійснює в тій чи іншій формі контроль 
за нижчими ланками системи» [273, с. 11]. Таким чином, з’явля-
ється правова піраміда контрольних функцій.

Державний контроль має публічно-правовий характер, 
оскільки здійснюється органами держави, характеризується юри-
дичною направленістю, оскільки сприяє встановленню або вияв-
ленню порушення будь-яких правових норм підконтрольним 
об’єктом (державним органом, службовою особою) або законності 
(доцільності) його дій (діяльності), у результаті, виникають або 
не виникають правові наслідки, і здійснюються у формах, визна-
чених законодавством. У процесі втілення державного контролю 
відповідні органи в межах своєї компетенції можуть давати 
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Розділ І. Парламентський контроль

Як правило, вплив зовнішнього контролю обмежений можли-
востями надання рекомендацій, призупинення неправомірних 
дій чи прийнятого правового акта, зверненням з поданням до 
компетентного органу. Тобто у цьому випадку пряме реагування 
на неправомірні чи недоцільні дії підконтрольного об’єкта посту-
пається місцем опосередкованому впливу шляхом надання інфор-
мації та висловлення своєї позиції органу, уповноваженому при-
ймати рішення з цих питань (хоч іноді зовнішній контроль може 
реалізуватися і шляхом скасування відповідного правового акта).

При цьому види контролю в їх практичній реалізації можуть 
збігатися, але повною мірою вони не замінюють один одного, 
діють кожен у своїх межах, що визначаються завданнями даного 
виду контролю. Водночас усі види державного контролю базу-
ються на загальних принципах, зберігають основні риси єдиного 
родового поняття «контроль» [5].

Залежно від характеру та обсягу контрольних повноважень 
В. Авер’янов виділяє загальний та спеціальний контроль. Така 
класифікація видів державного контролю дає змогу конкретизу-
вати цю функцію щодо державного органу, який її здійснює, і про-
аналізувати її обсяг залежно від нормативно закріплених повно-
важень цього органу. Крім того, при поділі державного контролю 
на зовнішній і внутрішній та розмежуванні видів контролю за 
характером суб’єктів, що його здійснюють, прослідковується їх 
тісний взаємозв’язок, а отже, можливість координації з метою 
активізації впливу на відповідну контрольовану сферу [5].

 Отже, державний контроль здійснюють тією чи іншою 
мірою всі державні установи, органи, організації, які наділені 
контрольними повноваженнями, правом давати обов’язкові 
вказівки (владний контроль). З точки зору здійснення держав-
ної влади, інші види соціального контролю, які здійснюються 
недержавними інститутами – різними громадськими об’єднан-
нями, трудовими колективами, окремими громадянами, іншими 
інститутами громадянського суспільства доповнюють держав-
ний контроль, роблячи його більш всебічним. Держава завжди 
повинна мати певний вплив на розвиток основних суспільних 
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розробка стратегії на майбутнє. Проведення такого контролю 
може сприяти виробленню подальших рішень та проведенню 
управлінських дій [122, с. 71 -73].

В. Авер’янов розглядає характер організаційних зв’язків конт-
ролюючого суб’єкта з підконтрольним об’єктом як підставу для 
виділення зовнішнього і внутрішнього контролю. Внутрішній 
контроль та його різновиди здійснюються в межах безпосеред-
ньої організаційної підпорядкованості підконтрольного об’єкта 
контролюючому суб’єкту. При зовнішньому контролі така орга-
нізаційна підпорядкованість відсутня. Відмінність таких видів 
контролю полягає в різних правових формах реалізації контроль-
них повноважень та в методах впливу. Якщо внутрішній конт-
роль є суто внутрішньою справою і здійснюється органами однієї 
системи, може стосуватися широкого кола питань діяльності 
системи, то зовнішній контроль, як правило, здійснюється щодо 
конкретної сфери чи функції і стосується якогось певного аспекта 
діяльності управлінської системи.

Якщо розглядати поняття зовнішнього і внутрішнього конт-
ролю щодо системи органів виконавчої влади, то внутрішнім 
слід вважати контроль з боку окремих органів виконавчої влади 
щодо інших органів цієї ж гілки влади. Цей вид державного 
контролю можна ще називати внутрішнім адміністративним 
контролем.

А зовнішнім щодо органів виконавчої влади буде контроль, 
який здійснюють державні органи, котрі діють поза межами сис-
теми власне органів виконавчої влади.

За правовими наслідками зовнішній та внутрішній контроль 
мають відмінності, що дають змогу виділити їх в окремі види 
контролю. Так, якщо при проведенні внутрішнього контролю 
можуть бути застосовані заходи дисциплінарної або адміністра-
тивної відповідальності, скасовані чи змінені рішення, задіяні різ-
номанітні інші важелі владного впливу на підконтрольні об’єкти 
(наприклад, проведення структурних реорганізацій, кадрових 
змін і т. ін.), то при зовнішньому контролі органи, що його здій-
снюють, можуть діяти лише у межах своїх повноважень.
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ПЕРЕДМОВА

Український парламент у світлі тих політичних та економіч-
них обставин, які сформувалися в Україні впродовж усього періоду 
становлення її як самостійної, правової, демократичної держави, 
є місцем зіткнення різних думок, переплетення прогресивних 
та хибних ідей, і це історично викликано, як процесом реформу-
вання політико-правової та економічної системи розвитку дер-
жави, так і зародженням державних інститутів на правових демо-
кратичних засадах.

Саме тому дослідження місця і ролі парламенту як органу 
народного представництва і демократизації суспільства та 
вивчення праксеологічного аспекту його діяльності є актуальним 
і безперечно важливим для будь-якої держави.

Таким чином, на наш погляд, важливого значення набуває 
контроль з боку парламенту, спрямований на реалізацію демо-
кратії не тільки як форми здійснення державної влади, але і її 
змісту, орієнтованого на забезпечення природних прав людей. 
Реалізацію цих демократичних засад можна втілити тільки за 
допомогою якісного законодавства, яке, у свою чергу, покликане 
забезпечити парламентський контроль.

Оскільки географічно, так само, як політично та ментально, 
Україна розташована в Європі, тому для добробуту нашої країни, 
її громадян вкрай важливо налагодити економічні та культурні 
зв’язки із нашими європейськими сусідами. При цьому, слід зау-
важити, що серед країн, належних до євроспільноти, парламен-
таризм – явище фундаментальне, яке викликає зацікавленість у 
багатьох відношеннях. Безсумнівно, його детальний, прискіпли-
вий аналіз сприятиме визначенню головуючих шляхів виходу з 
кризи, яка охопила не тільки фінансово-економічну, соціальну та 
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духовно-моральну сфери життя українського суспільства, а й дер-
жавно-політичні відносини.

До прикладу, історичний розвиток Франції, який включає 
революційні й еволюційні етапи, періоди реставрації і стагнації, 
був продуктивним у сенсі політичної творчості, визначення прі-
оритетів у сфері організаційних форм державного життя, раціо-
налізації взаємовідносин між державою і громадянським суспіль-
ством. Серед постсоціалістичних держав, які пройшли шлях від 
тоталітарно-авторитарних режимів до демократії, на нашу думку, 
саме Чеську Республіку впевнено можна віднести до тих, що най-
більш вдало запровадили такі демократичні засади, як громадян-
ське суспільство, багатопартійність, свободу слова, вільні та демо-
кратичні вибори, парламентську відповідальність уряду, а також 
визнали забезпечення основних прав і свобод людини головною 
метою діяльності держави. 

Отже, для найбільш об’єктивного та результативного дослід-
ження дієвості парламентського контролю, за наслідками опрацю-
вання нормативно-правового закріплення інституту парламент-
ського контролю в європейських країнах, нами не випадково було 
обрано такі дві, здавалося б, зовсім не схожі між собою країни, як 
Франція, з її віковими усталеними традиціями парламентаризму, 
та Чехія, яка дуже подібна своїм недавнім історичним та політич-
ним минулим до України. 

Узагальнення та порівняльно-правовий аналіз законодавства 
Франції, яке має усталені демократичні традиції, та Чехії, яка 
близька за рівнем розвитку з Україною, несуть в собі цікаві ідеї та 
напрацювання для української правової науки, зокрема для кон-
ституційного права.

Сьогодні наукова і практична визначеність у взаєминах зако-
нодавчої та виконавчої влади в Україні вкрай необхідна. Біль-
шість науковців, таких, як Ю. Барабаш, Г. Бойченко, А. Георгіца, 
Г. Журавльова, І. Залюбовська, С. Ківалов, М. Костицький, Л. Кри-
венко, В. Ладиченко, О. Майданник, Л. Майстренко, К. Миронова, 
Н. Онищенко, Я. Романюк, В. Сіренко, Л. Силенко, А. Солодаренко, 
В. Тертишник, Ю. Фрицький, В. Фадєєв, Ю. Шемшученко, С. Шум 
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для виділення видів контролю, серед яких критеріями можуть 
виступати характер і обсяг контрольних повноважень, час про-
ведення контролю, характер організаційних зв’язків суб’єкта 
контролю з підконтрольним об’єктом, суб’єкти, що здійснюють 
контроль тощо. Але ми звернемось до характеристики видів 
контролю, який зроблено рядом учених – правознавців, зокрема, 
О. Майданник, В. Авер’янова, Ю. Барабаша.

Контроль як функція управління здійснюється майже всіма 
державними органами та їх посадовими особами. За умови, що 
контроль не виділяється як їх основна функція (тоді це – спеціаль-
ний контроль), зазначені суб’єкти здійснюють загальний конт-
роль у межах своєї основної діяльності [5].

О. Майданник наполягає на класифікації контролю залежно 
від часу його проведення. Вона пропонує розглядати попередній, 
поточний (оперативний) і наступний види контролю. Так, попе-
редній контроль має за мету як виявлення необхідних умов, так і 
обґрунтованість підстав для прийняття рішень. Він проводиться 
задля вироблення виважених заходів та виконує запобіжну функ-
цію, і зміст його полягає у виявленні й запобіганні можливих нега-
тивних явищ, що можуть настати за наявності обставин, що вже 
існують і можуть негативно проявитися у майбутньому. Поточ-
ний (оперативний) контроль проводиться в процесі виконання 
управлінських рішень, поставлених завдань, взятих зобов’язань. 
Завдання такого контролю полягає в перевірці дотримання умов 
на конкретних стадіях виконання, виявленні можливих недолі-
ків та завчасному запобіганню можливим негативним наслідкам 
неправомірних дій, і здійснюється він упродовж усього періоду 
виконання завдання чи діяльності контрольованого об’єкта. 
Таким чином суб’єкт контролю має змогу отримувати відомості 
не лише про саму діяльність як таку або бездіяльність, а і її відпо-
відність та обсяг щодо попередньо зазначених чи встановлених 
завдань [122, с. 71 -73].

Наступний контроль, на відміну від попередніх видів має за 
мету з’ясувати відповідність результату початковому рішенню. 
Основною метою такого контролю є оцінка досягнутого та  
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так і суб’єктивне гальмування його реальної дії у суспільстві. 
Не всі народні обранці вміють спрямовувати контрольну діяль-
ність парламенту. Досліджуючи співвідношення суспільного і 
державного управління в Радянському Союзі, науковцями було 
сформовано тлумачення соціального контролю як одного з еле-
ментів, який визначає зміст управління суспільством і державою, 
оскільки, сутність функції контролю як відносно відокремленої 
управлінської діяльності, нехай і не первинної, полягає у вияв-
ленні: відповідності діяльності тих чи інших органів, організацій 
і осіб поставленим перед ними завданням; результатів впливу 
суб’єктів управління на керовані об’єкти; відхилень від поставле-
них цілей і способів їх досягнення [85, с. 53]. 

Особливе місце в інституті соціального контролю займає дер-
жавний контроль. Державний контроль – одна з функцій держави, 
здійснюється з метою організації виконання законів та інших 
нормативних актів, дотримання державної дисципліни, належ-
ного використання фінансових коштів і майна, що належить до 
державної або муніципальної власності, організації роботи з про-
позиціями, заявами і скаргами громадян [97, с. 149]. 

На думку В. Шестак державний контроль являє собою само-
стійно чи зовнішньо ініційовану діяльність уповноважених на 
те суб’єктів, яка спрямована на встановлення фактичних даних 
щодо об’єктів цього контролю задля визначення їх відповідності 
(невідповідності) тим правомірним оціночним критеріям, котрі 
припускають застосування адекватних одержаному результату 
заходів реагування в унормованому порядку [285, с. 21].

Суттєве значення для практичної організації та правового регу-
лювання державного контролю має класифікація його видів. Вона 
є не лише теоретичним відображенням різноманітності та різноп-
лановості контролю, а й практичним результатом виокремлення 
важливих сфер суспільного життя, що перебувають під контро-
лем держави. 

Вичерпний перелік видів державного контролю дати надзви-
чайно складно та й немає потреби у такій досконалості. Важливо 
що, кого і як контролювати, а звідси вибір класифікаційних ознак 
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та інші, сконцентрували свою увагу на дослідженні сфер парла-
ментського контролю або на теорії розподілу влад, при цьому 
недостатньо зосереджувалися саме на ролі парламентського 
контролю в механізмі «стримувань і противаг» у порівнянні з 
досвідом країн Європи у цьому питанні. Слід зауважити, що ціка-
вими є напрацювання з дослідження парламентського контролю 
А. Корнілаєвої, М. Утяшева, В. Чиркина. Заслуговують на увагу 
праці щодо французького парламентаризму Д. Бєлова, А. Кері-
мова, О. Коврякової, А. Пилипенко, І. Процюка тощо. Питаннями 
розвитку демократичних засад Чеської Республіки займалися 
Ю. Бисага та Я. Митровка.

Така ситуація створює об’єктивні підстави вважати, що дана 
тема заслуговує на монографічне дослідження, яке відповідає прі-
оритетним напрямам розвитку правової науки. 

Мета підготовки монографії полягає в тому, щоб на основі 
комплексного аналізу теоретичних положень відповідних нау-
кових здобутків та нормативно-правових джерел, практики їх 
застосування виявити, узагальнити та обґрунтувати теоретичну 
основу здійснення парламентського контролю, розглянути її з 
точки зору практичного застосування, розробити рекомендації 
та пропозиції щодо вдосконалення українського законодавства у 
сфері здійснення парламентського контролю як однієї з найбільш 
важливих функцій парламенту. 

Предметом монографічного дослідження є порівняльно- 
правове вивчення праксеології парламентського контролю.

Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові 
та спеціальні методи наукового пізнання, а саме: формально- 
юридичний, метод класифікації та групування, історично-право-
вий, формально-логічний метод, метод системного аналізу, порів-
няльно-правовий метод правознавства, техніко-юридичний, ста-
тистичний та інші методи.

За результатами проведеного дослідження наукова новизна 
конкретизується в чітко окреслених положеннях, пропозиціях, 
практичних рекомендаціях, у висновках, які можуть бути вико-
ристані у:
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• науково-дослідній сфері – для подальшого вивчення пробле-
матики парламентського контролю, його механізму, якості зако-
нодавчої системи у процесі розвитку правових взаємозв’язків і 
розширення міжнародних, економічних, політичних, культурних 
та інших зв’язків між державами;

• нормотворчій діяльності – пропозиції та висновки, сформу-
льовані у монографії можуть бути використані органами держав-
ної влади під час підготовки нормативно-правових актів у сфері 
реалізації контрольної функції парламенту, а також для внесення 
змін та доповнень до чинного законодавства задля його удоскона-
лення та приведення у відповідність до європейських стандартів;

• правозастосовній діяльності – з метою забезпечення ефек-
тивного захисту прав і свобод людини;

• навчально-методичній роботі – при викладанні навчаль-
них дисциплін «Конституційне право України», «Конституційне 
право зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Судові та пра-
воохоронні органи», «Юридична деонтологія», «Юридична компа-
ративістика», а також при підготовці підручників і навчальних 
посібників, методичних рекомендацій;

• правовиховній роботі – для поширення правових знань з 
метою захисту громадянами своїх прав, підвищення правової 
культури населення. 

Автори цілком усвідомлюють, що багато із розглянутих у моно-
графії ідей є досить дискусійними, а тому вимагають подальшого 
наукового розвитку.

 Окрім того, колектив співавторів висловлює щиру вдячність і 
глибоку шану рецензентам: Берназюку І.М., доктору юридичних 
наук, професору, професору кафедри кафедри конституційного та 
міжнародного права Таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського і Дешко Л.М., доктору юридичних наук, 
професору, завідувачці кафедри міжнародного публічного права 
КНТЕУ та всім, хто брав участь у процесі підготовки і видання цієї 
роботи.
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У даному випадку ми підтримуємо думку, висловлену у вис-
новку Головного науково-експертного управління про те, що 
невизначеність кола суб’єктів парламентського контролю і мож-
ливість довільного включення до нього фізичних і юридичних 
осіб, яким хоча б потенційно можуть бути невластивими ці функ-
ції, є дуже суттєвою вадою проекту [32]. 

Необхідно зауважити, що питання парламентського конт-
ролю не втратило своєї актуальності, незважаючи на недостатню 
визначеність меж контрольної функції парламенту. Зауважуємо, 
що в подальшому законодавчі ініціативи від парламентарів щодо 
нормативного закріплення шляхом прийняття відповідного зако-
нодавчого акта, до Верховної Ради не надходили. 

До речі, ми можемо спостерігати, що в сусідній Російській 
Федерації з часу прийняття Закону «Про парламентський конт-
роль» від 7 травня 2013 року № 77-ФЗ [178] ситуація щодо вті-
лення парламентом своєї контрольної функції не змінилася, а 
сам законодавчий акт також потребує суттєвого доопрацювання 
і узгодження із положеннями інших законів. На такі вади цього 
нормативно-правового акта звертає увагу російський науковець 
О. Чепус, підкреслюючи, що враховуючи сучасний стан та тенден-
ції розвитку законодавства про парламентську відповідальність 
Уряду Російської Федерації, необхідно створити дієвий на прак-
тиці, а не тільки на папері механізм контрольних функцій парла-
менту [270]. 

1.3. Місце парламентського контролю  
у системі державного контролю

Незважаючи на те що інститут парламентського контролю 
існує в Україні і достатньо детально його досліджують у науко-
вій сфері, говорити про його високу ефективність не доводиться. 
Причиною може бути як «недосвідченість» у використанні кон-
трольних функцій парламентарями у державному управлінні, 
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статусу суб’єктів парламентського контролю. У своїй моногра-
фії вищеназвані науковці пропонують прийняти Закон Укра-
їни «Про основні засади парламентського контролю», в якому 
надати визначення поняттю парламентського контролю, зазна-
чити його напрями та принципи, види та форми, встановити 
адміністративну відповідальність посадових осіб органів вико-
навчої влади за ухилення від контролю з боку суб’єктів парла-
ментського контролю [78, с. 123]. Правознавець І. Мищак теж 
вважає необхідним удосконалення чинного законодавства про 
парламентський контроль шляхом прийняття Закону України 
«Про парламентський контроль», де слід чітко визначити: коло 
суб’єктів, які уповноважені здійснювати контрольну функцію 
парламенту, коло підконтрольних парламентові суб’єктів, обсяг 
контрольних повноважень парламенту, правові форми, в яких 
має здійснюватися парламентський контроль в Україні, підстави 
та процедури застосування санкцій юридичної відповідальності 
до підконтрольних парламентові суб’єктів за відповідні правопо-
рушення [140]. Однак, слід зауважити, що такий проект Закону 
України «Про основні засади парламентського контролю в Укра-
їні» за № 136 від 04.03.2003, поданий до Верховної Ради України 
народним депутатом С.В. Ківаловим ( №3201 від 05.03.2003) під-
дався жорсткій критиці з боку Головного науково-екпертного 
управління у відповідному висновку, зокрема, щодо того, що 
його текст викладений без жодного зв’язку з діючими законами. 
В проекті спостерігаються випадки повторного формулювання 
вже існуючих норм інших законів, які регламентують парла-
ментський контроль. Наприклад, положення частини 2 статті 6 
і статті 16 проекту дублюють відповідні норми чинного Регла-
менту Верховної Ради України та Конституції України. Так само 
сумнівною є і норма про можливість довільного розширення 
кола суб’єктів парламентського контролю, яка вбачається із 
положень частини 5 статті 14 щодо того, що окремі контрольні 
завдання (незрозуміло, чим ці «завдання» відрізнятимуться від 
контрольної діяльності) зможуть виконувати органи, організа-
ції, установи, навіть окремі особи [177]. 
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РОЗДІЛ І 
 ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ  
ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ

1.1. Праксеологічний аспект дослідження 
парламентського контролю

В енциклопедичній літературі значення слова «ефективний» 
визначається як такий, що дає ефект, що приводить до необхідних 
результатів, дієвий [146, с. 745].

Разом із цим, в юридичній літературі поняття ефективності 
норм права пов’язано з їх результативністю, досягненням цілей 
правового регулювання. Так, А.С. Піголкін розуміє ефективність 
правового регулювання як: «співвідношення між результатом 
правового регулювання і ціллю, яка перед ним стоїть. Якщо при-
писи, встановлені нормами права, реалізувались в правомірній 
поведінці, тоді можна вважати, що механізм правового регулю-
вання достатньо ефективний» [159, с. 581]. 

Оскільки наразі в нашій країні велика увага приділяється 
втіленню соціально-правових змін і політико-правовому управ-
лінню суспільством, а звідси випливає важливість контролю 
соціального управління, вказане монографічне дослідження, 
переш за все, має на меті проаналізувати ефективність пар-
ламентського контролю як фактора демократизації держави 
з урахуванням розвитку демократії в умовах нових реалій, а 
також визначити місце і роль представницьких органів у сис-
темі поділу влади і в реалізації принципів демократичного  
врядування.
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Слід зауважити, що сучасні світові суспільні процеси мають 
наростаючу динаміку, отже, проблему контролю формування 
та виконання нормативних приписів, як одного з факторів під-
вищення якості законів і, як наслідок, поліпшення якості життя 
соціуму.

Відзначається, що хороша основа для цього закладена в Консти-
туції України. Однак, поряд із вищенаведеним, необхідно виокре-
мити такий негативний фактор, як безліч законів про внесення 
змін до вже чинних законів, що дуже часто знецінює законодав-
чий акт, так як у виконавців закону психологічно формується 
позиція необов’язковості його виконання, що негативно познача-
ється на якості державно-правового життя, знижуючи тим самим 
рівень життя членів суспільства. 

Як одну з причин недостатньо високого рівня організації конт-
ролю виконання законів слід зазначити відсутність спеціальної 
підготовки державних службовців, що забезпечують діяльність 
депутатів законодавчих органів державної влади. Звертається 
увага на те, що ця проблема вимагає комплексного прикладного і 
теоретичного осмислення. 

Необхідно зауважити, що подібний зв’язок людської діяльності 
із досягненням якісного результату цієї діяльності став предметом 
дослідження польського ученого Т. Котарбінського, який заснував 
вчення праксеологія. Праксеологія (від грец. – справа, діяння і – 
вчення) – термін, яким іноді позначають галузь комплексних нау-
кових досліджень, що вивчає умови, методи й загальні принципи 
ефективності та якості людської діяльності [255]. 

Особливого значення в сучасних умовах набуває необхідність 
підвищення якості, результативності та осмислення досягнутих 
результатів у правовій науці. І це вимагає звернення до минулих 
наукових здобутків, аналізу витоків відповідної галузі науки, дос-
лідження її дискурсу, зокрема, напрямків, теорії і методів. Саме це 
може допомогти якісно зрозуміти її сьогодення і передбачити май-
бутній розвиток. На думку відомого теоретика Клінгеманна Х.-Д., 
як історичний, так і аналітичний підходи здатні потенційно допо-
могти зрозуміти: «... яким чином приймаються рішення, значимі 
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Слово «функція» (від латинського «functio» – виконання, здійс-
нення) належить до багатозначних, тобто його зміст має декілька 
відмінних значень. Значення слова тлумачиться як: робота кого, 
чого-небудь, обов’язок, коло діяльності когось, чогось, повинність, 
місія [237, с. 931; 229, с. 505]. Зважаючи на вказане значення цього 
слова, нам здається, що найбільш детальним є авторське форму-
лювання поняття функції парламентського контролю, запропо-
новане О. Майданник: «функція парламентського контролю – це 
одна із основних функцій Верховної Ради України, що охоплює всі 
напрями і види її контрольної діяльності, реалізується у визна-
чених Конституцією та законами України межах і проявляється 
у здійсненні парламентом юридично значимих діянь, спрямо-
ваних на визначення ступеню відповідності діяльності та пра-
вових актів підконтрольних суб’єктів законам України, шляхом 
виявлення, отримання, аналізу, узагальнення отриманих даних, 
інформації з питань контролю, її оцінки на основі співставлення 
із приписами закону, та, при виявленні порушень, – застосуванні 
встановлених у законодавстві санкцій та інших заходів впливу 
щодо усунення виявлених порушень та запобігання їх у майбут-
ньому» [121, с. 16]. 

Ми згідні із висновком О. Майданник, що сутність діяльності 
парламенту з реалізації парламентського контролю полягає, 
насамперед, у: 

1) виявленні об’єктивної та суб’єктивної інформації щодо ситу-
ації у підконтрольній йому сфері життєдіяльності суспільства і 
держави; 

2) проведенні аналізу отриманої інформації; 
3) її зіставлення із приписами законодавства; 
4) оцінці такої інформації; 
5) вжитті заходів щодо усунення виявлених пору-

шень [120, с. 284]. 
У зв’язку із цим ми частково погоджуємося із пропозицією 

С. Ківалова та І. Залюбовської, які вважають, що забезпечення 
законності у сфері державного управління значною мірою зале-
жить і від належного законодавчого закріплення правового 
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