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бюлетень Мін’юсту україни

оЦІНКа ЕФЕКтиВНостІ дІЯлЬНостІ КоМІтЕтІВ ВЕРХоВНоЇ Ради, 
пРЕЗидЕНта та КаБІНЕтУ МІНІстРІВ УКРаЇНи 

Б. В. Кіндюк 
У статті на основі методики кількісних показників виконано оцінку діяльності  

Комітетів Верховної Ради, народних депутатів, Президента та Кабінету Міністрів 
України. Показано, що найбільшою активністю характеризувалася законотворчість 
народних депутатів України порівняно з іншими суб’єктами законодавчої ініціативи. 

Проведена оцінка ефективності діяльності Комітетів Верховної Ради та доводиться 
доцільність трансформації деяких Комітетів у нові з більш широким колом сфер  

правового регулювання.
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITIES 
OF THE COMMITTEES OF THE Verkhovna Rada,  

THE PRESIDENT AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE

B. V. Kindyuk
In the article, on the basis of the methodology of quantitative indicators, the activity  

of the Committees of the Verkhovna Rada, the People’s Deputy, the President and the Cabinet  
of Ministers of Ukraine was evaluated. It is shown that the most active activity was characterized 

by the lawmaking of the People’s Deputies of Ukraine in comparison with other subjects  
of the legislative initiative. The performance of the Verkhovna Rada Committees has been 

evaluated and the feasibility of transforming some of the Committees into new ones  
with a broader scope of legal regulation has been proved.
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