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Статтю присвячено розгляду питання взаємодії органів законодавчої та виконавчої влади з реалізації зовнішньої політики держави. 
Встановлено, що Верховна Рада України заслуховує інформацію Уряду з питань здійснення зовнішньої політики, але в законодавстві 
України немає вимог до постанов Верховної Ради України в частині чітко визначених строків виконання рекомендацій, строків розробки 
та внесення до Верховної Ради України пропозицій з внесення змін і доповнень до законів України або проектів нових законів України, які 
б сприяли реалізації зовнішньої політики держави. Звертається увага на таку одну з форм взаємодії органів законодавчої та виконавчої 
влади як виїзні засідання профільних комітетів парламенту до Міністерства закордонних справ України, на яких, в порядку контролю, 
розглядаються актуальні проблеми реалізації стратегічного курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію, інші пріоритетні 
напрями зовнішньої політики України. Акцентується увага на звіті Комітету Верховної Ради України у закордонних справах за період 
роботи Верховної Ради України восьмого скликання (2014-2019 роки). Комітет постійно тримає на контролі та заслуховує інформацію 
Міністерства закордонних справ України, інших центральних органів виконавчої влади щодо проблемних питань зовнішніх зносин, які 
виникають протягом звітного періоду. Додатково аргументовано, що функції Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України співвід-
носяться з їх повноваженнями як загальне і конкретне. Акцентовано увагу, що щодо функцій самої держави їх характер є виключно похід-
ним. Встановлено, що повноваження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з набуття повноправного членства України 
в Європейському Союзі містять правову невизначеність, що суперечить ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19 Конституції України.

Ключові слова: конституційно-правовий механізм реалізації зовнішньої політики держави, держава, взаємодія органів законодавчої 
та виконавчої влади, набуття повноправного членства в ЄС, інтеграція.

The article is devoted to consideration of the issue of interaction of legislative and executive authorities in the implementation of the state's 
foreign policy. It is established that the Verkhovna Rada of Ukraine listens to the Government's information on foreign policy issues, but there is no 
requirement in the legislation of Ukraine for resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine regarding clearly defined deadlines for implementation 
of recommendations, deadlines for drafting and submitting to the Verkhovna Rada of Ukraine proposals for amendments and laws Ukraine or 
draft new laws of Ukraine that would facilitate the implementation of the state's foreign policy. Attention is drawn to such a form of interaction 
between the legislative and executive authorities as visiting meetings of profile committees of the Parliament to the Ministry of Foreign Affairs 
of Ukraine, which, in order of control, discuss urgent problems of implementation of the strategic course of the state for European and Euro-
Atlantic integration, other foreign priorities Of Ukraine. Attention is drawn to the report of the Committee on Foreign Affairs of the Verkhovna 
Rada of Ukraine for the period of work of the Verkhovna Rada of Ukraine of the eighth convocation (2014-2019). The Committee constantly 
monitors and listens to information from the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and other central executive authorities on issues related to 
external relations that arise during the reporting period. It is additionally argued that the functions of the Verkhovna Rada of Ukraine, the Cabinet 
of Ministers of Ukraine relate to their powers as general and specific. It is emphasized that in terms of the functions of the state itself, their 
character is exclusively derivative. It is established that the powers of the Verkhovna Rada of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine 
for the acquisition of full membership of Ukraine in the European Union contain legal uncertainty, which contradicts Part 2 of Art. 6, Part 2 of  
Art. 19 of the Constitution of Ukraine.
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Постановка проблеми. 
Вітчизняні  вчені  підкреслюють,  що  сьогодні  хоч 

«Кабінет Міністрів України є підконтрольним і підзвітним 
парламенту в межах, передбачених у ст. 85, 87, 113 Кон-
ституції  України, …  роль  парламенту  в  процесі  форму-
вання та здійснення зовнішньої політики держави посту-
пово слабшає в результаті посилення ролі уряду, ….однак 
в  сучасних  демократичних  державах  роль  та  значення 
парламентів  навпаки  зростає  ….  Зокрема,  в  скандинав-
ських країнах, де встановлена політична відповідальність 
уряду, яку ініціює парламент, тим самим підсилені повно-
важення законодавчого органу …» [9, с. 82].

Актуальність теми дослідження.
Прагнення  України  до  набуття  повноправного  член-

ства  в  ЄС  актуалізує  питання  вдосконалення  конститу-
ційно-правового механізму реалізації зовнішньої політики 
держави  [1-8]  в  частині  взаємодії  органів  законодав-
чої  та  виконавчої  влади.  В  юридичній  літературі  цьому 
питанню  приділяли  увагу  як  вітчизняні  вчені  [1-9],  так 
і зарубіжні. Водночас, по-перше, щодо ряду питань вчені 
так  і  не досягли консенсусу. По-друге,  це питання пере-
буває  в  практичній  площині  адже  недоліки  в  чинному 
законодавстві  України  знижують  ефективність  взаємодії 
органів  законодавчої  і  виконавчої  влади,  і,  як  наслідок, 

уповільнюють  процес  набуття  Україною  повноправного 
членства в ЄС.

Мета цієї статті – уточнити форми взаємодії органів 
законодавчої та виконавчої влади з реалізації зовнішньої 
політики держави.

Виклад основного матеріалу.
Відповідно до ст. 37 Закону України “Про Кабінет Міні-

стрів  України”  парламент  здійснює  проведення  “Години 
запитань  до Уряду”  з метою  заслуховування  інформації, 
в  тому  числі  і  з  питань  здійснення  зовнішньої  політики 
… Аналіз прийнятих постанов Верховної Ради за резуль-
татами такого розгляду дозволяє  стверджувати, що біль-
шість  їх  не  містить  чітко  визначених  строків  виконання 
рекомендацій,  як  правило,  відсутні  строки  розроблення 
та внесення до парламенту законопроектів або пропозицій 
щодо  внесення  змін  до  чинних  законів,  має  місце  недо-
статньо чітке формулювання рекомендацій, контроль за їх 
виконанням майже не здійснювався» [9, с. 82-83].

Однією із форм взаємодії органів законодавчої та вико-
навчої  органів  є  виїзні  засідання  профільних  комітетів 
парламенту  до МЗС України,  на  яких,  в  порядку  контр-
олю, розглядаються актуальні проблеми реалізації страте-
гічного курсу держави на європейську та євроатлантичну 
інтеграцію, входження України до СОТ, інші пріоритетні 
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напрями  зовнішньої  політики. Наприклад,  на  засіданнях 
Комітетів  заслуховувалися  інформації  керівників  МЗС 
про хід виконання положень Закону “Про дипломатичну 
службу”  щодо  проведення  консультацій  у  Комітеті  сто-
совно кандидатур на посади у дипломатичних представ-
ництвах  України  за  кордоном,  про  підготовку  закордон-
ного виборчого округу до виборів та інші.

Так, в Звіті Комітету Верховної Ради України у закор-
донних справах за період роботи Верховної Ради України 
восьмого  скликання  (2014-2019  роки)  зазначається  що  
«…Протягом восьмого скликання Верховної Ради України 
велика  увага  приділялася  Комітетом  забезпеченню  ефек-
тивного функціонування Міністерства  закордонних  справ 
України,  яке  захищає  інтереси  України  на  міжнародній 
арені. У цьому контексті, перш за все, слід зазначити роботу 
Комітету з підготовки до першого та другого читань Закону 
України «Про дипломатичну службу», а також підготовку 
до розгляду Верховною Радою України пропозиції Прези-
дента України до нього. Ця робота завершилась прийнят-
тям 7 червня 2018 року Верховною Радою України зазна-
ченого Закону та підписанням його Президентом України. 
Закон набув чинності 19 грудня 2018 року. Закон України 
«Про  дипломатичну  службу»  спрямований  на  адапта-
цію  законодавства  України  про  дипломатичну  службу  до 
Закону України «Про державну службу», регламентує пра-
вовий статус посадових осіб дипломатичної служби, визна-
чає особливості діяльності органів дипломатичної служби, 
встановлює  порядок  присвоєння  дипломатичних  рангів, 
а також упорядковує фінансування  і матеріально-технічне 
забезпечення органів дипломатичної служби» [10].

Також  наголошуєтья,  що  «…у  порядку  виконання 
контрольних функцій за дотриманням і реалізацією поло-
жень  Конституції  України  та  законів  України    Комітет 
співпрацював з центральними органами виконавчої влади, 
Уповноваженим Верховної  Ради України  з  прав  людини 
та  Рахунковою  палатою,  використовуючи  надані  ними 
матеріали,  висновки  та  інформацію  з  метою  вдоскона-
лення  законодавчого  забезпечення  зовнішньополітичної 
діяльності України. Так, на засіданнях Комітету неоднора-
зово заслуховувалися звіти   Міністра  закордонних справ 
України щодо результатів виконання програми діяльності 
Кабінету Міністрів України (в частині роботи МЗС Укра-
їни), доповіді про стратегічні пріоритети зовнішньої полі-
тики України у поточні роки та  інформацію керівництва 
Міністерства про хід виконання положень Закону України 
«Про дипломатичну службу». Комітет постійно тримав на 
контролі та заслуховував інформацію МЗС України, інших 
центральних  органів  виконавчої влади щодо проблемних 
питань зовнішніх зносин, які виникали протягом звітного 
періоду. Так, Комітетом проводилися розширені тематичні 
засідання  з  проблемних  питань  українсько-російських 
відносин на сучасному етапі, питань денонсацій угод між 
Україною та РФ, пов’язаних з   перебуванням Чорномор-
ського  Флоту  на  території  України,  припинення  участі 
України в ЄЕП та внесення змін до деяких законів Укра-
їни з питань міжнародних договорів тощо. На засіданнях 
Комітету неодноразово заслуховувалася  інформація  заін-
тересованих органів виконавчої влади щодо міжнародно-
правової  ситуації у  зв’язку  з  анексією Російською Феде-
рацією Автономної Республіки Крим  та м. Севастополь, 
а також ескалацією військового конфлікту на сході нашої 
країни,  проводився постійний моніторинг питання інвен-
таризації двосторонніх угод України з Російською Феде-
рацією.  Неодноразово  заслуховували  інформацію  МЗС 
України  та  представників  інших  міністерств  і  відомств 
України з питання припинення дії Договору про дружбу, 
співробітництво і партнерство між Україною і РФ; інвен-
таризацію договірно-правової бази з РФ в контексті дій РФ 
в акваторії Азовського моря і Керченської протоки» [10].

О. Макаренко слушно підкреслює, що «…значну роль 
у  зовнішніх  відносинах  відіграють  постійні  делегації 

народних депутатів України, що створюються для забез-
печення міжнародних зв’язків у міжнародних парламент-
ських організаціях. На базі міжпарламентських відносин 
розвиваються  такі  специфічні  інститути,  як  міжпарла-
ментська дипломатія, міжнародні міжпарламентські орга-
нізації, конференції, політичні та юридичні домовленості. 
Саме  активну  (за  формою)  і  змістовну  (по  суті)  участь 
у цих процесах і структурах приймає Верховна Рада Укра-
їни. Значення цієї роботи законодавчої гілки влади у між-
народних відносинах з точки зору сучасних зовнішніх зно-
син постійно зростатиме. На регулярній основі українські 
парламентарії  беруть  участь  у  роботі  таких  організацій: 
Міжпарламентському  союзі;  Парламентській  асамблеї 
Ради  Європи  (ПАРЄ);  Європейському  парламенті;  Пар-
ламентських  асамблеях:  ОБСЄ  (ПА  ОБСЄ),  Організації 
Чорноморського  економічного  співробітництва,  Західно-
європейського  союзу, НАТО: Міжпарламентській  асамб-
леї держав-учасниць СНД (МПА СНД); Парламентському 
вимірі Центральноєвропейської  ініціативи; Європейській 
міжпарламентській  асамблеї  православ’я.  Прикладом 
цього  може  бути  взаємодія  Верховної  Ради  із  Європей-
ським  парламентом  у  рамках  українсько-європейського 
діалогу, що  розвивається  на  базі Угоди  про  партнерство 
і співробітництво України з ЄС. Відповідно до ст.9 УПС 
політичний  діалог  на  парламентському  рівні  здійсню-
ється в рамках Комітету парламентського співробітництва 
(ст.91 Угоди)» [9, с. 84-85].

Так, у Звіті Комітету Верховної Ради України у закор-
донних  справах  за  період  роботи  Верховної  Ради  Укра-
їни восьмого скликання (2014-2019 роки) підкрелюється, 
що  «…Комітет  відповідно  до  предметів  свого  відання 
та  за  дорученням  керівництва  Верховної  Ради  України 
разом  з  парламентськими  фракціями  сформував  склади 
постійних  делегацій  Верховної  Ради  України  у  парла-
ментських асамблеях Ради Європи, Організації з безпеки 
та співробітництва в Європі, Організації Чорноморського 
економічного  співробітництва,  ГУАМ,  НАТО  та  інших. 
…  Завдяки  активній  роботі  членів  Постійної  делега-
ції  Верховної  Ради  України  у  Парламентській  асамблеї 
Ради Європи у зв’язку з триваючими агресивними діями 
Російської  Федерації  проти  України  вдалося  домогтися 
жорсткої  реакції  ПАРЄ,  зокрема,  Асамблеєю  було  схва-
лено  протягом  2015-2019  років  7  резолюцій  ПАРЄ  на 
підтримку  України.  У  відповідь  на  ситуацію,  що  скла-
лася  в  ПАРЄ  навколо  повернення  парламентської  деле-
гації  Російської  Федерації  до  участі  у  роботі  Асамблеї 
Комітетом  було  ухвалено  рішення  рекомендувати Голові 
Верховної Ради України призупинити участь української 
делегації  в  сесіях ПАРЄ до моменту ухвалення рішення 
Венеційською комісією щодо оскарження з процедурних 
питань  повноваження  членів  російської  парламентської 
делегації в ПАРЄ, делегованих Держдумою РФ та обраних 
за  результатами  голосування на  території Криму  за  пар-
тійними списками та в мажоритарних округах; відкликати 
запрошення делегації ПАРЄ брати участь в спостереженні 
за  достроковими  парламентськими  виборами  в  Україні; 
відмовитися від участі у конференції Голів Європейських 
Парламентів  в  рамках  Ради  Європи  у  жовтні  2019  року 
і провести відповідні консультації з головами парламентів 
демократичних країн-членів Ради Європи, які поділяють 
цінності  Ради Європи  та  підтримують позицію України; 
направити  звернення  до  держав-членів  Ради  Європи  із 
закликом  не  підтримувати  затвердження  повноважень 
делегатів РФ в ПАРЄ, які перебувають під санкціями ЄС. 
Комітет  рекомендував  Верховній  Раді  України  IX  скли-
кання відновити роботу української парламентської деле-
гації лише після виконання Росією головних пунктів резо-
люцій ПАРЄ, які стосуються ситуації навколо триваючої 
російської агресії» [10].

Таким  чином,  повноваження  Верховної  Ради  Укра-
їни  з  набуття  повноправного  членства  України  в  
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Європейському Союзі містять правову невизначеність, що 
суперечить ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19 Конституції України. 

Висновки.
1. Встановлено, що Верховна Рада України заслуховує 

інформацію Уряду  з питань  здійснення  зовнішньої полі-
тики , але в законодавстві України немає вимог до поста-
нов Верховної  Ради України  в  частині  чітко  визначених 
строків виконання рекомендацій, строків розробки та вне-

сення до Верховної Ради України пропозицій з внесення 
змін  і  доповнень  до  законів України  або проектів  нових 
законів України.

2.  Повноваження  Верховної  Ради  України  та  Кабі-
нету Міністрів України з набуття повноправного членства 
України в Європейському Союзі містять правову невизна-
ченість, що суперечить ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19 Конституції 
України.
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