
Н. Л. ОМЕЛЬ ЧЕН КО

ГЕНЕЗИСЗАКОНОДАВЧОЇДІЯЛЬНОСТІВЕРХОВНОЇРАДИУКРАЇНИ:
ДОСВІД,ПРОБЛЕМИТАПЕРСПЕКТИВИ

Питання, пов’язані з публічно-владними інститутами, які функціонують на
принципах парламентаризму, обґрунтовано займають важливе місце в числі
найбільш актуальних проблем становлення демократичної правової держави в
сучаснійУкраїні.СаметомуупроцесіреформуванняправовоїсистемивУкраїні
значнийінтересвикликаєдосвідздійсненнязаконодавчоїфункціївїїісторичній
ретроспективі.Аджесамегенезисмаєважливезначеннявконтекстіудосконален-
нясучасногопроцесузаконотвореннятадержавногобудівництвавУкраїні.

Усучаснійюридичнійнауцііснуєчималонауковихпраць,присвячениханалі-
зутрадиційта історичнихджерелцьогоетапу історіївітчизняногодержавотво-
реннятапарламентаризму,зокрематакихвчених,якА.З.Георгіца,В.С.Журавсь-
кий,В.М.Єрмолаєва,А.Ю.Іванова,О.Л.Копиленко,Л.Т.Кривенко,В.М.Шаповал,
Ю.С.Шемшученко,Г.О.Федоренко,Ж.М.Пустовіт,І.О.Ющиктаін.,алепробле-
матицізаконодавчоїдіяльностіприсвяченоневеликукількістьпраць.

Слідзазначити,щовиникненнятарозвитокзаконодавчоїфункціїпов’язаніз
історичнимрозвиткомтастановленнямтакихявищ,якпарламентіпарламента-
ризм,якітіснопоєднаніміжсобою,хочавласнеінститутпарламентумаєбільш
давнікореніібересвійпочатокзфеодальнихчасів.

Зокрема,існуєдекільканапрямів,яківизначаютьвитокистановленняпарла-
ментаризму на українських землях. Так, представники однієї групи сучасних
дослідників історії права, серед яких О.М.Мироненко, вважають, що витоки
парламентаризмуберутьсвійпочатокщедостворенняпершоїдержавиКиївської
Русі,асамезчасівстарослов’янськихнародів1.Г.Журавльовавважає,щосаме
кінець ХVІІІ – початок ХХ ст. були періодом становлення парламентаризму,
набуття ним рис, які повноюміроюпритаманні сучасному парламентаризмові.
Упопереднічаси(завиняткомАнглії,дестановленняпарламентаризмупочалося
уХVІІст.)такогоявища,якпарламентаризмнеіснувало,хочавжекількастоліть
удеякихкраїнахфункціонувалистаново-представницькіустанови,якібулипред-
течеюпарламентів2,алепереважнабільшістьдослідниківдотримуютьсятієїдум-
ки,щозародженняпарламентаризмунаукраїнськихземляхвідбуваєтьсязчасів
самеКиївськоїРусі.

Так,важливурольуКиївськійРусівідігравалинароднізбори–віче,звістка
прояківпершез’явиласяу997р.Природно,щонаосновіконкретнихданихне
можнавстановитифункціїіорганізаційніформивіча.Тутможливілишеприпу-
щення. На думку С. В.Юшковавіче, вони скликалися або тоді, коли правляча
верхівкарозколюваласянагрупи,абоколитребабулоопертисянаширокімаси
феодалівмістайземлі,навітьуразіпотребизалучитисяпідтримкоюмасимісько-
гонаселення,включаючиторговельніміськіелементи,звичайно,керуючинимиі
використовуючиїхусвоїхкласовихінтересах.Окрімтого,вічемоглозбиратися
і в надзвичайних випадках під час війни. Всі літописні свідчення дуже добре
підтверджуютьтакийнадзвичайнийхарактервіча.

Внаслідокретельногоопрацюваннялітописнихджерел,узагальненняйпере-
глядувисновківвідомих істориківправаХІХ–початкуХХст.В.М.Єрмолаєв
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визначив компетенцію давньоруського віча: 1) покликання князів для зайняття
«столів»абозатвердженнякнязязадинастичнимпринципом;2)«ряд»зкнязем
вічапроумовикнязювання,основніпунктикнязівськоїполітики;3)правупокли-
кання князів відповідало право населення неприйняття або вигнання князя;
4)законодавствойуправліннявКиївськійдержавіналежалоюрисдикціїкнязя;
5)впитанняхвійниімиру;6)судочинствовКиївськійРусінебуловідділеновід
адміністрації,алеувиключнихвипадкахвічевтручалосьуюрисдикціюкнязіві
останні визнавалицеповноваження віча; 7) важливаправоваформадіяльності
віча–контрольна3.

Отже,аналізуючиісторичніджерелацієїепохи,можназробитивисновок,іце
непідлягаєсумніву,щоговоритипровічеякорганнародногопредставництвата
орган,якийздійснювавзаконодавчуфункцію,єперебільшенням.Беручидоуваги
ці думки, варто з ними погодитися.Отже, вже у вічахможемо помітити певні
ознакипоявизаконодавчоїфункції,хоча,безумовно,щенейдетьсяпросистема-
тичну участь віча ані в законодавстві, ані в управлінні державними справами,
оскільки віче само не правило, а було «корективом княжо-дружинного
управління»4.

Наступниметапомтазначноювіхоюурозвиткуукраїнськогопарламентариз-
мучерезбагатороківєкозацькадобаХV–ХVIIIст.

Традиціюнародного вічаувібрала в себеСічоваРада– вищийорганвлади
ЗапорізькоїСічі.Цебувпрообразсучасногопарламенту,алебезвиборчоїсисте-
ми5.Цейорганбувнайвищимадміністративним, законодавчим і судовиморга-
ном,протенепостійнимвладниморганом,азбиравсялишезадлянайважливіших
питаньвнутрішньоїтазовнішньоїполітики,укладанняміжнароднихугод,обран-
ня гетьмана тощо. Рішення, розпорядження та постанови, які приймалися на
СічовійРаді,булиобов’язковимидлявиконаннябезвиняткувсімакозаками.

Важливою подією розвитку українського козацтва стала прийнята консти-
туціяПилипаОрлика, якамала назву «Конституція прав і свобод Запорізького
Війська».Відповіднодоконституції головоюУкраїнськоїдержавибувгетьман,
який у своїй діяльності підпорядковувавсяГенеральній раді,що, в своючергу,
мала на меті урізати до тогоширокі повноваження гетьмана, адже він у своїх
руках зосередив, окрімвійськової та адміністративної влади,ще і судову.Крім
того, в свою чергу, гетьману належала законодавча функція та право видавати
універсали,щобулопритаманневиключнопарламентам.Якужезазначалося,всі
головні рішення відтепер згідно з «Пактами» мала приймати Генеральна рада.
Гетьманунадавалосяправозаконодавчоїініціативи,атакожвиданнязаконодав-
чихактівувиглядіуніверсалів.Генеральнарадамоглаопротестуватидіїтаакти
гетьманатазмуситийогодоїхзміни,щоєправомстановленняукраїнськогокон-
ституціоналізму6.Отже,можназробитивисновок,щозаконодавчафункціятакі
незмоглавідійтидопредставницькоїустанови,якоюбулакозацькарада,азгодом
івзапропонованійконституціїПилипаОрликадоСейму,азалишаласявиключно
загетьманськоївлади.

Наступнимвизначниметапомдлястановленняукраїнськогопарламентариз-
муєЦентральнаРада,якаякпарламентнашляхусвогоіснуванняпройшласклад-
нийшлях.ПершийетапдіяльностіЦентральноїРадимавздебільшогополітико-
декларативний характер.Центральна Рада намагалась реалізувати всі здобутки
правової думки того часу задля єдиної цілі побудови української державності.
Серед її здобутків насамперед можна вважати прийняття трьох Універсалів та
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роботущодопроектуновоїконституції,прийнятої29квітня1918р.,якатакіне
набралачинностічерезполітичнізмінитаприхіддовладигетьманаСкоропадсь-
кого.

Зокрема, третімУніверсаломЦентральнаРадапроголошувала,що«Україна
стаєУкраїнськоюНародноюРеспублікою.ДоУстановчихзборівУкраїнивсявла-
датворитиладназемляхнаших,даватизакониіправитиналежитьнам,Україн-
ськійЦентральнійРаді».Цеозначало,щоЦентральнаРадастаєверховнимзако-
нодавчиморганомУкраїнськоїНародноїРеспубліки7.Отже,законодавчафункція
ставаладлянеїголовною.

ЗдобуткомЦентральноїРадитакожможнавважатите,щохочіповерхово,але
Центральна Рада в своїй законодавчій діяльності торкнулася багатьох галузей
права–відкримінальногодоміжнародного.Єдинимсправдінегативнимфакто-
ром,якийнезалежаввідЦентральноїРадиіякийкардинальновплинувназако-
нодавчудіяльністьЦентральноїРади,бувбракчасутанепрофесіоналізм.

УрезультатігетьманськогопереворотубулоприпиненодіяльністьЦентраль-
ноїРади.ВідразупісляпереворотуСкоропадськийвзявсядоформуваннявико-
навчоївлади,насампередуряду.ЗаумоввідсутностіукраїнськогоСойму(парла-
менту)РадаМіністрівотримувалазаконодавчіфункції.Ухваленінеюзаконопро-
ектинабуваличинностіпіслязатвердженняїхгетьманом.Міністрамтакожнада-
валосяправокоментуватизаконитарозроблятимеханізмиїхреалізації8.

ПершимикрокамидлярозбудовидобиГетьманатубулоприйняття«Грамоти
до всього українського народу» та Закону «Про тимчасовий державний устрій
України»,вякихзазначалося,щовсяповнотавлади(законодавчої,виконавчоїта
судової)належитьгетьману,який,усвоючергу,перебиравнасебеізаконодавчі
функції,асаме:«Гетьманстверджувавзакони,ібезйогосанкціїніякийзаконне
мавюридичноїсили»9.

Наступнимактом,якийрегулювавзаконодавчуфункціюцієїдоби,бувзакон
«Пропорядокскладаннязаконопроектів,внесенняїхдоРадиМіністрів,обгово-
рення,затвердженняїхтапроформуіпорядокоголошеннязаконів».Незважаючи
наврегульованузакономпрограмузаконодавчоїдіяльностіцієїдобинегативним
факторомбулоте,щосила законів,окрім законів,надаваласьще іпостановам,
розпорядженнямтапояснювальнимзапискамміністрів.

ДобаДиректоріїсталатретьоюфазоюУкраїнськоїдержавності.Вонапродов-
жиласправуЦентральноїРади,і26грудня1918р.буловідновленозакониУHP.
ВостаннійденьсвоєїроботиКонгреструдовогонародуприйнявзакон«Профор-
мувлади»,такожбулоприйнятозаконвід14лютого1919р.«Пропорядоквне-
сенняізатвердженнязаконіввУНР».Уцьомузаконіздійснюєтьсяспробарегла-
ментуватизаконодавчийпроцес.Законопроектиготувалисявідповіднимивідом-
ствами і подавалися голові уряду, який вносив їх на розгляд Ради Народних
Міністрів.У разі ухвалення законопроект редагувався вДержавній канцелярії,
післячогонадходивнарозглядДиректоріїінабиравчинностіпіслязатвердження.
Відповіднодо ст. 7Законувнадзвичайнихвипадках закони іпостановимогли
видаватисьбезпосередньоДиректорієюбезпопередньоїухвалиРадоюНародних
Міністрів,прицьомувонипосвідчувалисякеруючимсправамиДиректоріїіпода-
валисядоДержавної канцелярії10.У1920р.Директорія як колегіальнийорган
пересталаіснувати,іїїповноваженняперейшлидоС.Петлюри,щобулооформ-
ленозаконами«Протимчасовеверховнеуправліннятапорядокзаконодавствав
УНР»і«ПродержавнуНароднурадуУНР»від12листопада1920р.
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ПісляліквідаціїУНРнаукраїнськихтеренахформуєтьсяноведержавнеутво-
рення–УкраїнськаСоціалістичнаРадянськаРеспубліка(УСРР).Слідзазначити,
щовпродовжпершихдвадцятироківіснуваннярадянськоїдержавинебулопред-
ставницькогозаконодавчогооргану,асаме–формальновладавУСРРналежала
радамробітничих, селянських, сільськихдепутатів, якіуособлювалидиктатуру
пролетаріату,ітількивКонституції1937рокувпершеврадянськійдержавібуло
закладено правові та організаційні основи законодавчої діяльності Верховної
Ради.

Зокрема,впершезаВерховноюРадоюбулозакріпленооднузосновнихпар-
ламентськихфункцій–законодавчу.Відповіднодост.23КонституціїУРСРВер-
ховна Рада УРСР є єдиним законодавчим органом УРСР. Специфіка консти-
туційногоспособувизначеннякомпетенціїцьогопарламентухарактеризувалась
відсутністюспеціальногоперелікуповноваженьоргану.Вирішенняцьогопитан-
няфокусувалосявст.22,яканаділялаВерховнуРадувсімаправами,наданими
УРСР, оскільки вони не входили до компетенції підзвітних Верховній Раді
органів:президіїВерховноїРади,РадиНароднихКомісарівіНароднихкомісарів.
Основний закон формулював пряму заборону вторгнення парламенту в сфери
діяльності колегіального глави держави – президії Верховної Ради та уряду –
РадиНароднихКомісарів11,тобтоВерховнаРадаУРСРнемалаправавторгнення
усферукомпетенціїзазначенихдержавнихорганів.

ВійнаіпіслявоєннічасисуттєвопозначилисьназаконодавчійдіяльностіВер-
ховноїРадиУРСР,діяльністьякоїзводиласьлишедозатвердженняДержавного
бюджетуізвітівпройоговиконаннятауказівПрезидіїВРУРСР.Позитивнізміни
вдіяльностіВерховноїРадиУРСРтанайактивнішузаконотворчуроботуспос-
терігаємо у період «хрущовської» відлиги 1959–1966 років, з якої розпочалася
добароботинадкодифікацієюзаконодавства,базоюякоїсталиОсновизаконодав-
ства Союзу РСР та союзних республік та прийняття понад 200 законодавчих
актів12.

ПрийняттяКонституціїУРСР1978рокунезмінилосуттєвостатусВерховної
Радиякєдиногозаконодавчогоорганатанепривелодозміниструктурипарла-
менту.Головнимчином,впершеКонституцією1978р.булорозширеноповнова-
женняреспублікиусферізаконодавчоїдіяльності.ПрийняттяновоїКонституції
1978 р. спричинило також прийняття і нового Регламенту, який складався з
12глав.Цевідбулосяу1980р.,щоспричинилопроривуврегулюванніфункціону-
ваннявищогозаконодавчогооргана.Зокрема,устаттях37–47РегламентуВер-
ховної Ради Української РСР було детально врегульовано порядок здійснення
законодавчої функції Верховної Ради УРСР. Так, проекти законів разом із
необхіднимиобґрунтуваннямивносилисядоПрезидіїсуб’єктами,якімалиправо
законодавчої ініціативи.Після чогоВерховнаРада абоПрезидія, якщойдеться
прочасканікулміжсесіями,передаваливідповіднийвисновокнарозглядодній,
або декільком комісіям. Окрім того, Верховна Рада могла доручити постійній
комісіїпідготовкутекступроекту законузурахуваннямвнесенихпоправокабо
обраннязцієюметоюредакційноїкомісії13.

Закон«ПрозміниідоповненняКонституції(ОсновногоЗакону)Української
РСР» вніс істотні зміни в розділ 12 Конституції УРСР, що регламентував
організацію та діяльністьВерховної РадиУРСР.Проте, незважаючина суттєві
змінистатейКонституціїУРСР,якістосувалисяВерховноїРадиУРСР,Законвід
27 жовтня 1989 р. залишив за нею статус найвищого органу державної влади
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УРСРзправомнеобмеженоговторгненнявкомпетенціюорганіввиконавчої та
судовоївладиреспубліки,щосуперечилопринципурозподілувлади.

Ілишеу1990р.ВерховнаРадаУРСРнабулареальнихриспарламентаризму.
Цесталосязаумов,колисоюзнийцентрзволікавзпослідовнимреформуванням
політичноїсистемидержави,тодідеякіреспублікисталипоступовоперебирати
насебевладніповноваження.Розгорталасятакзвана«війназаконів»союзногоі
республіканськогорівнів,якадестабілізуваласитуаціювкраїні.Зчасомувійшли
вдисонансізакониСРСРтаУРСР.Такожсутоукраїнськенаціональнезабарвлен-
няотрималоделегуванняпарламентомповноваженьКабінетуМіністрівУкраїни
ЗакономУкраїнивід18листопада1992р.зізмінамивід19грудня1992р.(вчас-
тиніздійсненнязаконодавчогорегулюваннявідносинвласності,підприємницької
діяльності, соціального й культурного розвитку, державної митної, науково-
технічної політики, кредитно-фінансової системи, оподаткування, державної
політики оплати праці й ціноутворення). Причому згідно зі ст. 97 Конституції
Українидекретизделегованихповноваженьмалисилузаконуімоглизупиняти
діюконкретнихзаконодавчихактівабовноситидонихзміниідоповнення.Дек-
ретпісляйогопідписанняПрем’єр-міністромУкраїнипередававсядоВерховної
Ради інабувавчинностіпіслядесятиднівзмоментуйогоопублікування,якщо
іншенепередбачалосясамимдекретом,аленеранішедняйогоопублікування14.
ТакожпротягомтрьохроківпісляприйняттяКонституції1996р.діяли«Перехідні
положення».Так,відповіднодоп.4перехіднихположеньпротягомтрьохроків
Президент мав право видавати укази з економічних питань, не врегульованих
законами, одночасно із внесенням відповідного законопроекту до Верховної
Ради, якарозглядалайогопозачергово.Уразі якщопарламентнеприймавцей
законопроектпротягомтридцятиднівабовідхилявйогобільшістю,набиравчин-
ностіуказПрезидента,якийдіявдоприйняттявідповідногозакону.

Вісторіївітчизняноїконституційноїправотворчостіінституюваннязагально-
державного представницького органу українського народу – Верховної Ради
України – парламентом вперше відбулося із прийняттям Конституції України
1996р.(ст.75).Конституціячіткозакріплює,щодоповноваженьВерховноїРади
належитьприйняттязаконів(п.3ст.85).Конституційновстановленотакожпоря-
док їх прийняття – більшістю голосів народних депутатів України від консти-
туційногоскладуВерховноїРади(ст.91).КонституційнийскладВерховноїРади
визначаєст.76ОсновногоЗакону–450народнихдепутатів.Аналогічно,якзазна-
чаєтьсявст.91,ВерховнаРадаприймаєпостановитаіншіакти.Тимсамимкон-
ституційноВерховнійРадінаданоправоприйматипостановитаіншіакти–дек-
ларації, заяви, звернення,резолюції.Отже, змістстатей75,85 і91Конституції
відображує і втілює доктринальне положення принципу розподілу влад,
відповіднодоякогозаконодавчафункціяєпрерогативоюпарламенту–Верховної
РадиУкраїни.

За історичнокороткийстрокВерховнаРадаУкраїниутвердиласьякєдиний
загальнонаціональний,виборний,представницький,колегіальний,однопалатний,
постійно діючий орган законодавчої влади. Як представницький орган всього
українськогонароду,парламентУкраїнипокликанийзабезпечуватиконсолідацію
українськогонароду,зміцненнягромадянськоїзлагодивУкраїні,сприятипослаб-
леннюйусуненнюконфліктівусуспільствійдержаві.Зацейчасбулоприйнято
ЗаконУкраїни«ПровнесеннязміндоКонституціїУкраїни»від8грудня2004р.
№2222-IV.Слідзвернутиособливуувагунате,що,навідмінувідчинноїнині
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КонституціїУкраїнивід28червня1996р.,КонституціявредакціїЗаконуУкраїни
«ПровнесеннязміндоКонституціїУкраїни»від8грудня2004р.№2222-IVвста-
новлювалаконкретнімеханізмиреалізації законодавчоїфункціїВерховноїРади
Українищодорегулюванняпрезидентськоговето,зокремацестосуєтьсяунорму-
ванняпитанняветоПрезидента.Такожбулозакріпленоновунорму,вякійзазна-
чалося,щоуразіякщоПрезидентУкраїнинепідписавтакийзакон,тозгідноіз
Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня
2004р., він невідкладно і офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради
Україниіпублікуєтьсязайогопідписом.Так,Головафактичностававсуб’єктом,
який брав реальну участь у реалізації законодавчої функції Верховної Ради
України як її керівний орган. Конституційний Суд України скасував Закон
України«ПровнесеннязміндоКонституціїУкраїни»від8грудня2004р.,аотже,
насьогоднівчиннійКонституціїУкраїнивредакції1996р.відсутнятаканорма.
Цеозначає,щоповноваженнящодопідписаннятаоприлюдненнязаконівуразі
непідписаннязаконуПрезидентомУкраїнитакізалишилосьневрегульованимі
потребуєподальшоговирішення.

Незважаючи на сучасні здобутки та історичне надбання, існує потреба у
якнайповнішому законодавчому закріпленні порядку здійснення Верховною
Радою її законодавчої функції, зумовлена тим, що відсутність законодавчо
закріплених основ законодавчої діяльності парламенту породжує немало про-
блем. Серед яких першочерговими є неналежна якість законодавчих актів,
боротьбазакількістьприйнятихзаконів,незбалансованістьусистемізаконодав-
ства:прийняттяновихзаконів,якінемаютьув’язкизужечинними;порушення
системнихзв’язківміжзаконамитапідзаконнимиактами;безпідставнийпоспіх
упідготовціпроектівнайважливішихправовихрішень;невиконаннявідпрацьо-
ваноюпрактикоюзаконотворчостіправилзаконодавчоїтехнікитощо.

Слідзазначити,щодлячіткоїтаефективноїреалізації законодавчоїфункції
парламентунеобхіднеадекватнеправовеврегулюваннякомпетенціїсуб’єктів,які
беруть участь у здійсненні законодавчої діяльності Верховної Ради України.
Сукупністьнормативно-правовихактів, якірегулюютьсуспільнівідносини,що
виникаютьуходізаконодавчоїдіяльностіпарламентуУкраїни,утворюютьнорма-
тивнуосновумеханізмуреалізаціїзаконодавчоїфункціїВерховноїРадиУкраїни.
Прогнозуючи розвиток і удосконалення законодавчої функції парламенту,
потрібно підкреслити досить важливу умовущодо успішного вирішення цього
завдання, зокремащодомеханізму реалізації зазначеноїфункції.Це стосується
розширенняіукріпленнясамецьогомеханізму.

ДетальнішерегламентаціямеханізмуреалізаціїзаконодавчоїфункціїВерхов-
ноїРадиУкраїни знайшла своє закріплення в законахУкраїни«ПроРегламент
ВерховноїРадиУкраїни»,«ПрокомітетиВерховноїРадиУкраїни»,«Простатус
народногодепутатаУкраїни»тощо.Ціактистворюютьправовубазууспішного
функціонуванняВерховноїРади,найбільшповновизначаючиюридичнийфунда-
ментроботиВерховноїРадитаїїорганів,аленевичерпуютьйогоцілком.

Начасіприйняттязаконів«ПроВерховнуРадуУкраїни»,«Проправовето»,
про що неодноразово вказувалося як науковцями, так і політичними діячами.
Прийняття закону України «Про закони та законодавчу діяльність» сприяло б
стабілізації не тільки законодавчого процесу, а й усієї законодавчої діяльності
парламентуУкраїни.

Отже, з моменту проголошення незалежностіВерховна РадаУкраїни стала
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справдізаконодавчиморганом,активізуваласвоюдіяльністьіперетвориласяна
реальноіснуючийорганзаконодавчоївлади,основноюфункцієюякогоєзаконо-
давча.Прийнятопонад4500законів,щоєбезумовнимвнескомурозбудовупра-
вовоїсистеминезалежноїдержави.
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