
Структура Верховної Ради 

України

• Функціональна

• Політична

• Організаційна



Функціональна структура ВР

• Голова Верховної Ради

• Керівництво Верховної Ради

• Комітети Верховної Ради

• Спеціальні та тимчасові слідчі 

комісії

• Спеціальна тимчасова слідча 

комісія



Функціональна структура: 

міжнародна діяльність

• Постійні делегації ВР ()

• Депутатські групи з 

міжпарламентських зв’язків ()

• Міжпарламентські асамблеї ()

• Спільні міжпарламентські комісії ()



Політична структура ВР

• Погоджувальна Рада керівників 

депутатських фракцій

• Рада коаліції депутатських фракцій

• Депутатські фракції (групи)

• Позафракційні депутати 



Фракції у Верховній Раді 

України VIII-го скликанняПартії, що подолали 6% бар’єр на дострокових виборах 30 жовтня 2014 р. Голосів % % голосів +бонус місць

Фракція Політичної партії "Блок Петра Порошенка" 143

Фракція Політичної партії "Народний фронт" 81

Фракція Політичної партії "Опозиційний блок" 43

Фракція Політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" 26

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка 21

Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 21

Група "Воля народу" 21

Група «Відродження" 43





Організаційна (адміністративна) 

структура ВР (апарат)
• Керівництво Апарату

• Секретаріати керівництва ВР

• Головне науково-експертне та Головне юридичне управління Апарату

• Головне управління документального забезпечення Апарату

• Головне організаційне управління Апарату

• Інформаційне управління Апарату та Прес-служба Апарату

• Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України

• Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків Апарату Верховної Ради 

України

• Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого 

самоврядування Апарату Верховної Ради України

• Управління кадрів Апарату Верховної Ради України

• Відділ зв'язків з органами правосуддя Апарату Верховної Ради України

• Відділ з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України

• Відділ контролю Апарату Верховної Ради України

• Управління справами Апарату Верховної Ради України





Інші інституції ВР та їх функції

• Інститут законодавства ВР

• Рахункова палата

• Уповноважений ВР з прав людини

• Газета “Голос України”

• Журнал “Віче”

• Парламентське видавництво

• Дирекція телерадіопрограм

• Представник ВР у Конституційному Суді



Інститут законодавства 

Верховної Ради України

http://instzak.rada.gov.ua/instzak/control/uk/index



Інститут законодавства 

Верховної Ради України

• Інститут законодавства ВР (ІЗ) є базовою науково-дослідною установою 

аналітико-правового забезпечення законодавчої діяльності ВР. Його створено 

7 жовтня 1994 р. Постановою Президії ВР на виконання рішення Верховної 

Ради від 22 жовтня 1992 р. Положення про ІЗ затверджене Розпорядженням 

Голови ВР № 770 від 4 серпня 2003 р.

• Основними завданнями ІЗ є підготовка пропозицій щодо формування 

стратегії державної правової політики ВР; розробка наукових концепцій 

розвитку національного законодавства; проведення  порівняльних досліджень 

законодавства України й законодавств іноземних держав та проблеми 

приведення національного законодавства у відповідність з нормами 

міжнародного права. На ІЗ також покладено завдання щодо підготовки 

проектів перспективних та поточних державних програм законопроектних 

робіт ВР; організації моніторингу ефективності чинного  законодавства України 

та прогнозування наслідків його застосування; підготовки проектів законів та їх 

наукове обґрунтування; проведення наукової експертизи проектів 

законодавчих  актів України тощо



Рахункова Палата

• Бюджетна система України будується на засадах 

справедливого і неупередженого розподілу суспільного 

багатства між громадянами і територіальними громадами. 

Виключно Законом про Державний бюджет України 

визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні 

потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Держава 

прагне до збалансованості бюджету України. Регулярні звіти 

про доходи і видатки Державного бюджету мають бути 

оприлюднені. (стаття 95 КУ)

• Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням 

коштів до Державного бюджету України та їх використанням 

здійснює Рахункова палата. (стаття 98 КУ)

• Закон України «Про Рахункову Палату» від 11 липня 1996 р.



Уповноважений ВР з прав людини

• Кожен має право звертатися за захистом своїх 

прав до Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. (стаття 55 КУ)

• Парламентський контроль за додержанням 

конституційних прав і свобод людини і громадянина 

здійснює Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини. (стаття 101 КУ)

• Закон України «Про Уповноваженого  Верховної 

Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 р.

http://www.ombudsman.kiev.ua/




