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Шановний читачу, у Ваших руках збірка вибраних робіт, презентованих молодими науков-
цями з України та Білорусі під час Третьої міжнародної наукової конференції «Парламентські 
читання», що відбулася 15 лютого 2013 року в Національному університеті «Києво-Могилянська 
академія». Даний захід остаточно вкорінює в Україні традицію обміну думками молодих дослід-
ників найрізноманітніших аспектів парламентаризму як в Україні, так і у світі. 

При підготовці та проведенні цієї конференції наші завдання залишилася незмінними, і основ-
не з цих завдань — створити певну тривалість у часі нової традиції академічної дискусії щодо 
перспектив, проблем та нових бачень парламентаризму. Скільки існує Лабораторія законодавчих 
ініціатив, стільки ми пов’язуємо свою роботу з парламентом України та дослідженням парламен-
таризму взагалі, і саме ця прив’язка покликала нас шукати нові форми роботи, зокрема, — наукові 
конференції та академічні дискусії. 

Традиційно ми працюємо переважно в громадській площині. Свого часу в нас були ґрунтовні до-
слідження роботи Верховної Ради України, шляхи її вдосконалення, модернізації та реформування. 
В тій же мірі ми приділяли увагу і порівняльним дослідженням парламентів світу. Нам дуже при-
ємно, коли наші напрацювання знаходять своє відображення у роботах і молодих і досвідчених нау-
ковців, експертних висновках академічних інституцій та аналітичних відділів органів влади. Однак,  
незважаючи на таку велику кількість ґрунтовних досліджень, ми все ще залишаємось на тому ж міс-
ці, де були з самого початку. Відсутність адекватного впровадження запропонованих в різний час 
рекомендацій (і не тільки ЛЗІ, але й багатьма іншими експертними установами) призводить до за-
непаду парламентського напрямку в наукових дослідженнях. Це є неприпустимо! 

Таким чином, ця конференція покликана ще двома аспектами. По-перше, ми хотіли дати мо-
лодим науковців певний поштовх цікавитися і займатися цією темою, розвивати її, а в такий спо-
сіб — посилювати не тільки експертне і громадське знання, але й розвивати академічний напрямок 
парламентаризму. По-друге, ми сподівалися створити певну групу науковців різних напрямків і ба-
чень, познайомити їх між собою, дати їм можливість обмінятися думками та спільними зусиллями 
розвивати парламентський напрямок науки. Адже видно неприкритим оком, що залишається безліч 
невирішених проблем у сфері українського парламентаризму та представницької демократії взагалі. 

Коли ми планували провести конференцію у 2012 році, то були певні побоювання щодо можли-
вих негативних впливів передвиборчих перегонів. Аби їх мінімізувати ми спробували прив’язатися 
до початку роботи нового скликання Верховної Ради України, однак, як показала історія, виборчі 
баталії продовжилися і в парламенті, і на момент проведення конференції український парламент 
так і не запрацював. Події в законодавчому органі та діяльність депутатів показують наскільки 
проблемною є сфера парламентаризму, і на скільки актуальними є дискусії щодо вдосконалення 
роботи Верховної Ради України. Ми дуже сподіваємося, що організовані нами дискусійні май-
данчики рано чи пізно змінять ситуацію, що потреба в більш широкій дискусії у різних форматах 
навколо перспектив українського парламентаризму виникатиме постійно. Ми будемо намагатися, 
щоб цей формат дискусії існував і розвивався в українському академічному дискурсі, але не зами-
кався на ньому. Не виключено, що ми спробуємо провести такі читання наступного разу в більш 
широкому форматі з прицілом на поєднання академічного та громадського дискурсу.

Національний університет «Києво-Могилянська академія» традиційно підтримує Парламент-
ські читання, і ми хотіли б подякувати адміністрації університету за можливість провести захід 
в одному з найвизначніших навчальних закладів України. Кафедра парламентаризму та політич-
ного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України по-
чинаючи з минулої конференції є нашим постійним партнером в цій ініціативі, і ми також вислов-
люємо вдячність викладачам кафедри, які з готовністю долучилися до популяризації найкращих 
світових практики парламентаризму в Україні. І звичайно, ми хотіли б подякувати нашому дав-
ньому партнеру, який підтримав за останні 10 років величезну кількість наших ініціатив, — Про-
грамі розвитку законотворчої політики України Програми сприяння парламенту України. За до-
помогу в організації заходу ми також хотіли подякувати Студентському науковому товариству 
правників «Scholaris» та Студентському юридичному журналу.

Хотілося б подякувати Доценту Кафедри парламентаризму Юлії Кисіль, Завідувачу кафедри 
політології НаУКМА Олександру Дем’янчуку та Доценту кафедри політології НаУКМА Мар-
гариті Чабанній, які промодерували тематичні секції в рамках конференції. Також ми хочемо 
подякувати професору кафедри парламентаризму Василю Костицькому та професору кафедри 

вступ

Ігор 
КОГУТ,
Голова Ради 
Лабораторії 
законодавчих 
ініціатив



5

   

державно-правових наук Юридичного факультету НаУКМА Миколі Савенку, які виступили 
з вступними лекціями для учасників на відкритті конференції. Крім того, ми хочемо висловити 
подяку Доценту кафедри політології НаУКМА Наталії Амельченко та Завідувачу кафедри дер-
жавно-правових наук НаУКМА Миколі Козюбрі, які безпосередньо брали участь у відборі най-
кращих робіт. 

Принагідно дякую всім учасникам і бажаю натхненної та плідної роботи на ниві вивчення 
і просування досвіду та ідей європейського парламентаризму!
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Сучасні спроби творення нових концепцій, перегляду або ж адаптації правових вчень мислите-
лів попередніх віків характеризують розвиток новітніх уявлень про право та державу в українській 
юридичній науці.

Вчені — правознавці у пошуках подолання проблем, які стали проявом світової кризи сучасно-
го праворозуміння, відображають особливості розвитку правової системи України у цілому. Від-
повіддю на ці проблеми став активний розвиток філософії права, а останні роки і соціології права. 
Значний внесок у розробку теорії та методології права здійснюють вчені Національної юридичної 
академії імені Ярослава Мудрого, Інституту держави і права НАН України, вчені кафедри теорії 
та історії держави і права юридичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, Інституту законодавства Верховної Ради України, представники Львівської, 
Донецької та Одеської правничих шкіл. Появилися фундаментальні розробки з теорії права і дер-
жави в Національному університету внутрішніх справ, Інституті законодавчих передбачень і пра-
вової експертизи. 

Активізація теоретико-методологічних пошуків в українській юридичній науці відображає 
внутрішній динамізм права. Право, як жива матерія високого духу, перебуває у постійному роз-
витку. Досліджуючи право як соціальний феномен, щоразу відкриваємо нові його грані, яких ми 
раніше не помічали.

Пробуючи відповісти на питання, чим є сьогодні право, відразу зазначимо, що як феномен сус-
пільного розвитку право не може бути визначене через єдине поняття з допомогою методологічних 
підходів, запропонованих якоюсь із сучасних теоретичних шкіл. Згадаємо, що Б.О. Кістяківський 
називав право бінарним маючи на увазі множинність поняття права. Як складний суспільний витвір 
право може бути зрозумілим і поясненим щонайменше через ряд його визначень.

Перш за все, право є моральним імперативом, в основі якого лежить Божественна воля і який ви-
знаний державою та забезпечується нею. Аморальний закон приречений на суспільний негативізм, 
громадський осуд. Він не виконує однієї з основних функцій права — не формує правового порядку. 
Право, як свідчить древня римська приказка, є мірою добра і справедливості. Конституція стає мате-
ріалізованою мірою добра і справедливості.

Результатом дії правового (морального) закону є творення суспільного порядку, основаного на 
повазі до людини. Право тут об’єднує всі правові явища суспільства і проявляє себе як правова сис-
тема. Тому конституція як Суспільний Договір одночасно має виступати вищим моральним законом 
суспільства, моральним імперативом добра.

Попередні роздуми щодо розуміння права невідривно пов’язані із ще одним його визначенням: 
право є легітимізованим інтересом, результатом компромісу суспільних еліт, вираженого у партій-
них позиціях та концентрованого у правовій нормі, часто ухваленій законодавчим органом.

Саме тут закладений договірний зміст права сучасного суспільства, що не відкидає можливості 
розгляду права як результату договору народу та держави (Суспільного Договору), матеріалізовано-
го у першу чергу у конституції країни. Таким чином, право є Суспільним договором.

Наступне визначення права полягає у визнанні значимості державного веління, концентро-
ваної у нормі права волі держави (пануючих у ній класів чи соціальних груп), яка забезпечуєть-
ся силою примусу, санкціонується, гарантується і забезпечується державою. Воля забезпечує 
загальнообов’язковість правової норми, є джерелом формування мотивації поведінки особи. Резуль-
татом права тут є функціонування механізму правового регулювання. Механізм правового регулю-
вання відрізняється системністю і охоплює окрім правової матерії ще й систему органів державної 
влади, місцевого самоврядування та соціального (громадського) регулювання. Ухвалення конститу-
ції народом є концентрованим вираженням його суверенної волі.

Право також розглядається нами як регулятор суспільних відносин. За правом, вираженим 
у нормативному правовому акті, а тим паче у законі, стоїть державний примус. Таке розуміння права 

соціологія сучасного праворозуміння 
та проблеми конституційного 
закріплення теорії розподілу влади  
(теорія розподілу влади в. костицького)

Василь 
КОСТИЦЬКИЙ,
доктор юридичних 
наук, член-
кореспондент 
Національної 
академії правових 
наук України, 
заслужений юрист 
України, Президент 
Асоціації 
українських 
правників, професор
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невідривне від нормативного бачення права. Право — один із видів соціальних норм поряд із норма-
ми моралі, етичними і естетичними нормами, технічними нормами , звичаями, традиціями і обряда-
ми. Питання про віднесення технічних норм до соціальних норм у якості їх різновиду залишається 
дискусійним, але про це детальніше скажемо дещо пізніше. 

Право — це особливі норми і правила людської поведінки, які характеризуються формалізованіс-
тю та загальнообов’язковістю. у такому випадку конституція — Суспільний Договір, в основі якого 
перевірена історією та випробувана соціумом система норм-регуляторів суспільних відносин.

Ще одне. Право містить сукупність норм, яка побудована за ієрархічною структурою, що визна-
чає особливості суспільного життя, поведінки індивіда та функціонування механізму держави. У та-
кому розумінні право є системою норм і правил поведінки, системою права. 

Система права включає галузі права та інститути права. Системність — закон «життя» права. 
Руйнування системності означає «смерть» права. 

Логічне запитання — чи можна у системі права виділити галузі, які відносяться до приватного 
права, та позначити галузі права, які є публічним правом? На рівні поділу права на галузі про це 
ще можна говорити: цивільне право безумовно складає основу приватного права. Природне право, 
як говорив Ульпіан, також відносимо до приватного права. У природному праві «містяться» права 
і свободи особи, невід’ємно належні їй як біосоціальній істоті, які не можуть бути даровані держа-
вою, а тільки у силу визнання їх державою мають закріплюватися у конституції як суспільному до-
говорі громадян між собою та договорі громадянського суспільства і держави. Отже, Суспільний 
договір має дуалістичну природу, яка конституційно закріплюється у правах і свободах громадян та 
обов’язках держави, конституційній моделі організації влади, взаємних правах, свободах а обов’язках 
людини і громадянина як членів громадянського суспільства.

При розгляді права як системи, що включає структурні одиниці, виявляється певна умовність 
поділу права на публічне і приватне. Конституційне право, адміністративне право, кримінальне пра-
во є галузями публічного права. Навіть у цивільному праві як галузі приватного права є норми пу-
блічно-правові, зокрема, ті, що стосуються правового регулювання інтелектуальної власності. 

Галузь права об’єднує відносно самостійну сукупність норм права, які регулюють певні сфери 
суспільних відносин. Великі галузі права можуть об’єднувати як інститути права, так і більші угру-
пування — підгалузі права, тобто сукупності правових норм, що регулюють суспільні відносини 
одного роду (банківське, бюджетне право у складі галузі фінансового права). Інститут права — це 
об’єктивно обособлена всередині однієї або кількох галузей права сукупність взаємозв’язаних норм, 
які регулюють невелику групу суспільних відносин одного виду або сторони суспільних відносин.1 
Інститути права у даному контексті можуть бути або галузеві або міжгалузеві.

Найменшою структурною складовою у системі права є правова норма — конкретне правило по-
ведінки, часто установлене або санкціоноване і забезпечуване державою. Норма права залишається 
соціальною нормою. Правова норма як і соціальна норма — абстрактні. Соціальна і правова норми 
розраховані на «m», тобто невизначену, кількість застосувань невизначеною, тобто «n-ою», кількіс-
тю суб’єктів. У цьому феномен і соціальних норм, і права як невичерпного джерела забезпечення 
суспільного порядку. 

Норму права можна порівнювати з молекулою речовини. Молекула — це найменша складова 
речовини, яка зберігає властивості цієї речовини. Молекула води є водою, а два атоми водню або 
атом кисню мають інші у порівнянні з водою властивості. Норма права — це найменша частинка 
права, яка зберігає властивості і особливості права. Тому зведення норми права до простого правила 
поведінки дещо спрощує саму природу права. Однак це тема окремої розмови.

Фетишизація регуляторної сили соціальних норм та норм права, обмеження їх регуляторної 
функції наявністю щонайменше двох суб’єктів суспільних відносин, у тому числі правових відно-
син, суттєво звужує значимість права у суспільному житті. Аргумент на користь того, що технічна 
норма не може бути соціальною, а значить і правовою, оскільки її реалізація обмежується відношен-
ням людини і технічного об’єкта (автомобіля, утюга), не є переконливим.

Виникає питання, як тоді трактувати правові норми-принципи, норми-ідеї. Чи в односторон-
ній угоді на зразок заповіту відсутність другої сторони угоди нівелює правовий характер норми 
спадкового права? А як бути з правомірною поведінкою, основою якої є добровільне дотримання 
суб’єктами права приписів соціальних правових норм. Отже, як соціальна, у тому числі і технічна 
норма, так і правова норма є мотивацією та ціннісною установкою до дії чи утримання від неї.

1 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Том 2. Теория права. Под ред. Проф. М. Н. Марченко. — М.: 
«Издательство Зерцало», 1998. — С. 233; Теорія держави і права. Навчальний посібник. За загальною редакцією В.В.Копейчикова 
і С. Л. Лисенков. — К.: ЮрінкомІнтер, 2002. — С. 200 
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Відмітимо тут важливість психологічного розуміння права, започаткованого Л.  Петражиць-
ким. Право існує для нас, доки ми живемо. Проявом права в такому його розуміння є правова сві-
домість. Поняття правосвідомості формується як вид (форма) суспільної свідомості, що містить 
сукупність поглядів, почуттів, емоцій, ідей, цінностей, теорій та уявлень, які характеризують став-
лення людини, соціальних груп і суспільства в цілому до чинного чи бажаного права та діяльності, 
пов’язаної з ним.2

Конституція є вищим проявом правової свідомості і досягненням правової культури. У цьому ви-
падку можемо говорити про право як про соціальну цінність. Правова свідомість тоді розглядається 
як сукупність ціннісних установок та орієнтацій особи, що побудовані на її індивідуальному сприй-
нятті та відношенні до права з врахуванням групових, корпоративних, професійних, громадських, 
суспільних та інших ціннісних правових установок і орієнтацій.

Тут право також бачиться як система суб’єктивних прав, свобод, можливостей особи. Для індивіда 
право існує, коли його інтереси і потреби знаходять своє юридичне закріплення у нормативних пра-
вових приписах. Такі нормативні правові приписи мають загальнообов’язковий характер, визначають 
можливості володіння цими правами і свободами у відносинах з іншими суб’єктами права, надають 
можливість прогнозувати поведінку як свою, так і інших членів громадянського суспільства. Закрі-
плення прав, свобод і можливостей особи на конституційному рівні є апогеєм вияву права.

Нарешті, право — це сукупність усіх правових явищ суспільства, яку ми називаємо правовою 
системою. За місцем і роллю закону, джерелами права, значенням судового рішення у розвитку пра-
ва знаємо романо-германську сім’ю правових систем, сім’ю правових систем загального права, а та-
кож релігійні правові системи та зникаючу соціалістичну правову систему.3 Наявність конституції 
визначає тип правової системи, її місце у правовій сім’ї.

Ще одне розуміння права пов’язане із соціумом. Як соціальне явище право знаходить свій вияв 
у суспільних відносинах. Право «живе» доки воно застосовується суспільством і твориться ним. 
Право включає як державно-владні веління, так і норми звичаєвого права, традиції, моральні норми. 
Суспільне життя регулюється не тільки правовими нормами, але й не-правом, тобто силою звички, 
модою, пережитками, ціннісними установками особи. Результатом правового життя тут є правова 
культура суспільства. Роль конституції — «підштовхнути» інерційні суспільні відносини, приверну-
ти увагу суспільства до права, сприяти позбавленню суспільства від аномії старих і частіше «мерт-
вих» норм права і нормативних актів, започаткувати новий виток правотворчості.

Отже, право є феномен сучасної цивілізації, створений соціумом в рамках морального імперати-
ву добра і справедливості, вищих законів (Божественних, космічних, як про це зазначено у робо-
тах ряду вчених), за якими людина, створена за праобразом Божим, наділена правом і талантом на 
творчість. 

Право є не результатом сліпого наслідування вищої волі. Творець наділив людину і суспільство 
розумом та визначив через заповіді основні засади суспільного життя і міжособистісних та колек-
тивних відносин, визначив моральні імперативи. Не вступаючи у дискусію, чи природні права лю-
дини даровані Богом, а чи належать індивіду як елементу живої природи, як біосоціальній істоті, 
зазначимо, що в їх основі — імперативи вищих законів, у рамках яких суспільство творить право — 
традиції, звичаї, моральні норми, нормативні правові акти. Право — результат творчої діяльності 
соціуму, право — соціальне явище, створене соціумом у рамках, що визначаються моральними за-
конами, установленими Всевишнім, Вищим Розумом.

Кожне із наведених вище визначень права і його зовнішніх проявів є свого роду «прожектором», 
який «освітлює» право як феномен суспільного життя із певної точки, що дозволяє виявити складну 
природу права тільки частково. Акумульовано ці положення знаходяться у Конституції України.

Тому завершимо ряд визначень права розглядом його як засобу «моделювання» і закріплення вла-
ди. Право як Суспільний договір про засади суспільного порядку знаходить свій вияв у конституції.

Конституцію творять та ухвалюють з метою реалізації установчої влади народу, як це було 
в Україні у 1996 році, коли прийняття Конституції юридично закріпило відновлення Української 
Держави, визначило незворотність процесів на незалежність та утвердження суверенітету. Мова йде 
про велику наукотворчу роль як кодифікації, так і творення конституції і конституційної реформи.

Конституція може створюватися з метою утвердження політико-партійних або кланових інтер-
есів, але найвищим досягненням конституції є творення конституції як акту громадянської злагоди 
та торжества справедливості і добра, як Суспільного Договору.

2 Законознавство: Навч. Посіб./ О.Л.Копиленко, О.В. Богачова, С.В. Богачов; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К.: 
Реферат, 2010. — с. 93–94..
3 Давид р. Основные правовые системы сровременности. / Пер. с фр. И вступ. Ст. В. А.Туманова. — М.: прогресс, 1988. — 496 с.
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Створення оптимальної моделі влади розглядаємо як одну із найбільш важливих складових 
конституції як Суспільного Договору поруч із закріпленням прав і свобод людини та визначенням 
гарантій їх реалізації. Думки про те, що сьогодні влада уже не може бути поділена на гілки, дещо 
передчасні. Адже розподіл влади є гарантією не тільки реалізації прав і свобод людини і народу. Роз-
поділ влади є гарантією стабільності влади та забезпечення участі народу у здійсненні влади. Тому 
у конституції мають бути закріплені принципи організації влади, у тому числі і державної. Такими, 
окрім принципу розподілу влади, назвемо самостійність «гілок» влади, невтручання органів влади 
однієї «гілки» у діяльність органів влади іншої «гілки», неможливість перебрання одним органом 
влади функцій іншого органу влади, принцип рівноваги та балансів між гілками влади, принцип 
реалізації повноважень органами влади у рамках здійснення влади народу, принцип повновладдя 
народу, які знайшли своє відображення у розробленому автором проекті Конституції України.4

Конституція України 1996 року є не тільки політико-правовим актом, але документом, що міс-
тить модель Української незалежної демократичної держави зразка ХХІ століття. З ухваленням 
Конституції України у 1996 році у нас було задекларовано створення правової держави. Не дивля-
чись на те, що Конституцію назвали Основним Законом, вже у самому тексті була зроблена спро-
ба позбутися цього радянського штампу. Конституцію Верховна Рада України ухвалила від імені 
Україн ського народу — громадян всіх національностей.

Зрозуміло, що віднесення Конституції до числа законів, навіть з додатком «Основний», прини-
жує значення цього акту у розвитку суспільства та його місце у правовій системі. За своїм юри-
дичним значенням сучасна конституція є Суспільним договором між державою та громадянським 
суспільством, договором, за яким держава бере на себе зобов’язання обслуговувати суспільство та 
визнає і гарантує права людини. 

Аналіз чинної нині Конституції України дуже яскраво виявляє проблеми конституційного тво-
рення у середині 90-х років минулого століття. Нагадаємо про академічний та ідеальний з точки 
зору юридичної техніки проект Конституції України Інституту держави і права НАН України. 
Християнсько-демократичною партією України (за участю позапартійних вчених, у тому числі 
і автора), Конгресом українських націоналістів та інші проекти, які були оприлюднені у 1992–
1993 рр. і надалі використані у підготовці кінцевого проекту Конституції України, який розглядав-
ся Верховною Радою України 27–28 червня 1996 року. Романтизм авторів окремих проектів Кон-
ституції України пояснюємо тим, що пошук політико-правового компромісу виключав прийняття 
бодай одного з них, навіть найдосконалішого. Конституція України могла бути ухвалена тільки 
за умови політичних домовленостей, перед необхідністю досягнення яких довелося поступатися 
усіма іншими аргументами. 

Ці напрацювання були враховані у роботі як Конституційної комісії, так і Тимчасової спеціаль-
ної комісії Верховної Ради України по доопрацюванню офіційного проекту Конституції України. 
Нагадаємо, що цей проект розроблявся в особливих політичних умовах. у числі обставин, які обумо-
вили специфіку конституційного процесу 1996 року назвемо:

 z загострення внутрішньої політичної боротьби та необхідність подолання конституційної і за-
гальнополітичної кризи в Україні;

 z присутність так званого «російського фактора», підігрітого ходом російських президентських 
виборів, ймовірною поразкою Президента Бориса Єльцина та поширенням у засобах масо-
вої інформації повідомлень про таємні домовленості українських і російських комуністів про 
об’єднання зусиль для відновлення Радянського Союзу у випадку перемоги на президент-
ських виборах лідера Комуністичної партії Росії О. Зюганова;

 z необхідність негайного ухвалення Конституції з метою виконання зобов’язань, взятих Украї-
ною при вступі до Ради Європи; 

 z великі сподівання суспільства та оцінка суспільною думкою факту швидкого прийняття Кон-
ституції як умови подальшого існування Української незалежної держави.

У результаті Конституція України, яку на засіданні Венеціанської комісії у 1996 році за участі 
автора справедливо називали одним з кращих досягнень політико-правової думки, містить певні су-
перечності її окремих положень, що підтверджується аналізом перебігу політичних подій в Україні 
за останні 15 років, які минули після ухвалення Конституції нашої країни. Це, зокрема:

 z незбалансованість влади та протистояння «гілок» влади і владних інститутів стали причиною 
політичної дестабілізації, а за цим і одним із факторів посилення в українських умовах осо-
бливостей перебігу світової економічної кризи;

4 Див.: Конституція України (Основний Закон України) (проект). Упорядник Костицький В. В. — К.: Інститут законодавчих 
передбачень і правової експертизи, 2006. — 150 с. 
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 z недосконалість конституційного регулювання механізму державної влади абсолютною 
більшістю політиків, а за ними й усім суспільством називається основною перешкодою 
державного будівництва, зростанню добробуту народу, поступального розвитку України 
у цілому;

 z правові реформи в Україні (адміністративна, реформа місцевого самоврядування, консти-
туційна реформа) ставили за мету впорядкування механізму влади та взаємовідносин ін-
ститутів влади, а їх необхідність обґрунтовувалася недоліками законодавства або Консти-
туції України;

 z проблеми взаємовідносин інститутів влади були обумовлені як суб’єктивними особистісними 
факторами харизматичних лідерів, особливостями формування політичних партій в України 
та специфікою їхньої боротьби за електорат, так і теоретико-методологічними прорахунками 
архітекторів української держави, використанням вчень, зокрема, принципу розподілу влади, 
або застарілого зразка, або без врахування сучасних обставин світового розвитку.

У пошуках справедливої і ефективної влади, необхідної для забезпечення регулювання суспіль-
них відносин, людство сьогодні від етатизму через ліберальну демократію прийшло до компромісу 
у вигляді правової держави. Ідея правової держави як уособлення справедливості влади появляєть-
ся вже у творчості Гесіода. Панування законів, права-справедливості у житті держав-полісів роз-
глядається древніми мислителями важливою умовою суспільного устрою. Геракліт трактує місто-
державу і його закони як відображення космічного порядку, за якого людські закони черпають свою 
силу із Божественного начала, а Демокріт розглядає державу і владу як «спільну справу» усіх членів 
суспільства.5 Надалі знаходимо ідеї правової держави у роботах вчених із платонівської школи: дер-
жава — спільність людей, достатньо сильна для процвітання; узаконена спільність багатьох людей, 
сконструйована згідно з ідеєю добра і справедливості.6

У Аристотеля правильними є такі форми державного устрою, які відповідають вимогам справед-
ливості і загального добра,7 тобто морального імперативу добра і справедливості або ж вищого зако-
ну. Аналогічні думкт знаходимо і у Жан-Жака Руссо, правова держава у якого керується Суспільним 
договором, що служить основою всіх прав, а метою її є встановлення загального блага.8

Томас Джеферсон справжньою основою республіканської держави вважає рівноправність кож-
ного громадянина, рівні особисті і майнові права і розпорядження ними9. Дійсністю моральної ідеї 
називав державу Г. Гегель.10

Ідея розподілу владних функцій розвивалася паралельно з ідеєю правової держави як одна 
з її умов поряд з іншими ознаками, зокрема такими, як гарантування прав і свобод особи, реальна 
рівноправність, верховенство права, справедливість закону, відповідальність держави перед лю-
диною та інш.

Зміст цього принципу полягає у забезпеченні розподілу влади з тим, щоб не допустити зосеред-
ження влади в руках однієї особи або групи (клану, класу) людей. Історія наукових пошуків ви-
рішення цієї проблеми сягає дещо далі традиційно цитованих у нас джерел Ш. Л. Монтеск’є або, 
у кращому випадку, Д. Локка.

Згадаємо у зв’язку з цим, що у Платона держава називається справедливою тоді, коли із трьох 
наявних у ній станів (правителі, воїни і ремісники) кожний робить свою справу.11 у всякій державі 
є три елементи (як і в трьохелементній системі домашнього господарства): перший — законодавчий 
орган, що вирішує справи держави, другий — магістратура, третій — судові органи.

Ідею розподілу владних функцій знаходимо у працях Аристотеля, Ціцерона, Томмазо Кампане-
ли, і у Жана Бодена, і в Гуго Гроція, і у Бенедикта Спінози, і у Джерарда Уінстенлі.12 І якщо у Ари-
стотеля ще не має реалізованої ідеї розподілу влади відповідно до наших сучасних уявлень про 
правову державу, то у його працях уже присутня думка про розподіл державних посад.13

5 Див.: Материалисты Древней Греции. М.: 1955. — С. 39–52, 152–168.
6 Див.: Татаркевич Владислав. Історія філософії: Т. 1: Антична і середньовічна філософія / Пер. з пол. А. Шкраб’юка. — Львів: 
Свічадо, 1997. — С. 117–118; История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов /Сост. 
и общ. ред. проф., д-ра Иса. наук Г.Г. Демиденко. — Харьков: Факт, 1999. — С. 35.
7 Аристотель. Сочинения: в 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. И. Доватура. — М.: Мысль, 1983. — Политика. — С. 378–380.
8 Див.: История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов. — С. 223.
9 Див.: Там же, С. 401.
10 Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Философия права. — М.: Мисль, 1990. — С. 279. 
11 Див.: История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов. — С. 25.
12 Алексеев С. С. Правовое государство — судьба социализма. Научно-публицистический очерк. — М.: Юрид. лит.,1988. — 175 с.
13 Див.: История политических и правових учений. Под  ред. проф. С. Ф. Кечекьяна и доц. Г. И.Федькина. Второе издание. М.: Гос. 
изд-во Юридическая литература. — 1960. — С. 94–96; История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических 
вузов и факультетов. — 514–524.
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Звичайно, Джон Локк вперше сформулював теоретичні засади поділу влади на законодавчу, ви-
конавчу і судову. Законодавча влада у нього та, яка «має право вказувати, як має бути застосована 
сила держави для збереження суспільства та його членів». Для забезпечення «безперервного вико-
нання і спостереження за цим виконанням» необхідно, щоб увесь час існувала влада, яка слідкувала 
б за виконанням тих законів, які створені і залишаються в силі». Третя гілка влади у Джона Локка — 
народна, або федеративна, що «відповідає тій владі, якою за природою володіє кожна людина до 
того, як вступила у суспільство». Тут же Джон Локк обґрунтовує верховенство законодавчої влади, 
підпорядкованість виконавчої влади законодавчій.14 

Не дивлячись на прихильність до ідеї народного суверенітету та права народу на застосування 
опору проти несправедливої влади і незаконної сили, Джон Локк ще не говорить про народ як єдине 
джерело влади, тому висловлюється щодо недоцільності розподілу і передання в руки різних людей 
виконавчої та федеративної (народної) влади.15

Найбільша скарбниця теоретичних поглядів щодо розподілу влади справедливо асоціюєть-
ся з іменем Шарля Монтеск’є. У главі VІ «Про державний устрій Англії» знаної праці «Про дух 
законів» Ш. Монтеск’є після детального дослідження трьох різних видів здійснення влади (рес-
публіканського, аристократичного і монархічного) та трьох принципів правління (демократія, 
аристократія та монархічний принцип правління) пише, що «у кожній державі є три роди влади: 
законодавча влада, влада виконавча, що відає питаннями міжнародного права, влада виконавча, 
що відає питаннями права цивільного.

В силу першої влади глава держави або установа створюють закони, тимчасові або постійні, і ви-
правляють або скасовують чинні закони. В силу другої влади він оголошує війну або укладає мир, 
посилає або приймає послів, забезпечує безпеку, попереджує нашестя. В силу третьої влади він карає 
злочини і дозволяє зіткнення приватних осіб. Останню владу можна назвати судовою, а другу — 
просто виконавчою владою держави».16

Виходячи з ідеї особистої свободи Ш. Монтеск’є відзначає, що свободи не буде, якщо влада 
законодавча і виконавча будуть зосереджені в однієї особи або установи, як не буде свободи, якщо 
судова влада не буде відділена від влади законодавчої і виконавчої: подумайте, у якому станови-
щі знаходиться людина такої республіки, у якій кожне відомство володіє всією повнотою влади, 
яку надало собі як законодавець; це відомство може зруйнувати державу своєю волею, втіленою 
у форму загальнообо’язкових законів; володіючи, крім того, судовою владою, воно має можливість 
згубити кожного громадянина своєю волею.17 Приблизно така модель відомчої нормотворчості та 
одночасного застосування мала місце в часи існування колишнього Радянського Союзу, елементи 
якої залишаються і донині в Україні і позбутися їх можна тільки за рахунок системної конститу-
ційно-правової реформи.

Оскільки правителі, як пише Ш. Монтеск’є, своє стремління до деспотизму завжди починали із 
зосередження у власних руках всієї повноти влади та присвоєння собі усіх посад у державі, тогочас-
ні передові мислителі намагалися теоретично обґрунтувати необхідність обмеження королівської 
влади у законодавчій та виконавчій сфері, у тому числі шляхом створення парламенту та системи 
органів виконавчої влади, до роботи у яких запрошувалися б люди за професійною ознакою. Як тут 
не згадати розподіл посад у державі, про який говорив Аристотель.

Ідея розподілу влади у рамках правової держави надалі виявляється однією із основоположних 
у творчості Жан-Жака Руссо18: «В Політичному організмі … розрізняють силу і волю: цю останню 
під назвою законодавчої влади, першу — під назвою влади виконавчої». Жан Поль Марат також 
пов’язував розподіл влади законодавчої, виконавчої, судової і влади муніципалітетів з гарантіями 
особистої свободи.19 Роздуми щодо принципу розподілу влади як основи побудови держави знахо-
димо у листі Томаса Джеферсона до С. Керчкваля20 та його ж Проекті Основної Конституції Респуб-
ліки Віргінія21.

Імануель Кант у своєму «Вченні про право» вперше говорить про правовий закон, завдяки якому 
у кожній державі створюються три влади, «тобто, загальним чином об’єднана воля людей у трьох 

14 Локк Дж. Два тарката о правлении. // Локк Дж. Сочинения: В. 3 т. / Пер. с англ. И лат. Т. 3 / Ред. И сост., авт. Примеч. 
А. Л. Субботин. — М.: Мысль, 1988. — С. 135–407.
15 Локк Дж. Сочинения: В. 3 т. / Пер. с англ. И лат. Т.  3  / Ред. И сост., авт. Примеч. А.  Л. Субботин. — М.: Мысль, 1988. — С. 349–356;  
История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов. — С. 202–203.
16 Монтескье Ш. Избранные произведения. М.: Гос.из-во политической литературы. — 1955. — С. 290.
17 Монтеск’є Ш. Назв. праця.  — С. 291.
18 Див.: История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов. — С. 227.
19 Там же, с. 248–254.
20 Там же, с. 401–402.
21 Джеферсон Томас. Автобиография.  Заметки о штате Виргиния. — Ленинград: Наука, 1990. — С. 263–265.
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особах (trias politica): верховна влада (суверенітет) в особі законодавця, виконавча влада в особі пра-
вителя (який править відповідно до закону) і судова влада (що присуджує кожному своє відповідно 
до закону) в особі судді».22

Надалі теорія Монтеск’є поширюється по світу, а висловлення думки про необхідність розподілу 
влади на законодавчу, виконавчу і судову стає умовою демократичного підходу до розгляду орга-
нізації влади. Уже в Декларації прав людини і громадянина, прийнятої у 1789 році Національними 
Зборами Франції, проголошувалося, що суспільство, в якому не забезпечено користування правами 
і не проведено розподіл влад, не має конституції. Відповідні твердження з цього приводу присутні 
у Чезаре Бекаріа, Рудольфа Ієрінга, Семена Десніцького23, проекті Конституції Микити Муравйова, 
«Руській Правді» Павла Пестеля.

Присвятили цим проблемам значну увагу ряд українських вчених та політичних діячів мину-
лого. Знаходимо думки з приводу організації влади на засадах її поділу у «Начерках Конституції 
Республіки» (1850) Георгія Андрузького, Конституції Пилипа Орлика, працях Івана Мазепи.24 

Слід звернути увагу на те, що питання розподілу влади та організації правління розвивалося 
у рамках системи «держава-право-людина». Але ще у Ціцерона в роботі «Діалоги. Про державу. 
Про закони» ідеальною визнавалася держава, у якій сформована влада з «належною мірою бу-
дучи складеною із трьох видів влади — царської, влади оптиматів і народної (виділено нами — 
В. Костицький).»25 У творчості Б.О. Кістяківського держава найбільш яскраво знаходить своє 
самовираження у владі, яка підпорядковується праву (виділено нами — В.К.). Микола Палієнко 
у праці «Вчення про суть права і правову обмеженість держави» писав про те, що основа пов’язаності 
держави його ж правом є найбільш вірна гарантія верховенства права над державною силою.26

Ідея правової держави цілковито опанувала наукову творчість, законотворчу діяльність та юри-
дичну практику у ХХ столітті. У радянській юридичній науці значний внесок у розвиток теорії 
правової держави вніс С.С. Алексєєв. Певна спекулятивність його робіт полягала у тому, що проф. 
С. С. Алексєєв намагався «прив’язати» ідею правової держави до існуючого соціалістичного тоталі-
тарного радянського режиму.27 Треба справедливості ради відзначити, що проф. Алексєєв С. С. при 
цьому, хоч і не достатньо системно, виділив ознаки правової держави. До ознак правової держави він 
відносив вивищення суду, правову культура, надання юридичного значення правам людини, співвід-
ношення права і закону. Але, на жаль, вчений все ще виступав за верховенство закону, що суперечить 
усталеним уявленням про правову державу, не підійшов у 1988 році до ідеї розподілу влади як однієї 
із найважливіших ознак правової держави.

Сучасна держава не може не бути правовою. Сьогодні держава, в якій не забезпечено розподіл 
влад, розглядається світовим співтовариством як анахронізм ХХІ століття, тоталітарна держава, 
влада хунти, феодальний пережиток і т.д. При цьому, така держава стає дуже часто об’єктом ізоляції, 
а її громадяни — заложниками влади, позбавленими нормального спілкування із світовим співтова-
риством.

Маємо підстави стверджувати, що ідея розбудови правової держави, заснованої на принципі 
розподілу влади, стала невід’ємною складовою національної ідеї в Україні, визнаним усіма шля-
хом реалізації її європейських устремлінь, курсу на «вростання» в європейську та світову спільно-
ту, критерієм віднесення України до числа цивілізованих держав, складовою менталітету та світо-
гляду сучасного українця. 

Стаття 1 Конституції України визначає нашу державу як правову. В основі критеріїв віднесен-
ня держави до такої, що може бути названа правовою — пріоритет прав людини у системі права, 
гарантованість і реальність реалізації цих прав і свобод, наявність у країні громадянського суспіль-
ства, верховенство права, юридичне закріплення та реалізація принципу розподілу влади. Ще один 
важливий критерій визначення правової держави — реалізація принципу диспозитивності (який 
слід розглядати не тільки як принцип цивільно-процесуального права, а як універсальний принцип 
права у цілому) у праві і правозастосовчій практиці («можна все, що не заборонено законом» на від-
міну і на противагу пануючому в умовах будь-якої тоталітарної держави «можна все, що дозволено 
законом»). Насправді, ці проблеми в умовах переосмислення теоретичних та методологічних засад 

22 Див.: История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов. — С. 419–422).
23 Див.: Історія вчень про державу і право: хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів/ авт.-уклад. Г. Г. Демиденко;  
 за заг. ред. О. В. Петришина. — 4-те вид., доп. і змін. — Х.: Право, 2009. — С. 370.
24 Історія конституційного законодавства України: Зб. Док. / Упоряд. В.Д.Гончаренко. — Х.: Право, 2007. — С. 18–27.
25 Див.: История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов. — С. 47.
26 Див.: История политических и правовых учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов. — С. 818–819; 783–790.
27 Алексеев С. С. Правовое государство — судьба социализма. — 175 с.
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права та формування нової філософії права та соціології права у сучасних умовах є надзвичайно 
привабливими для суспільно-політичних дискусій, політико-правових проектів та передвиборчих 
програм. У контексті поставленої тут мети зосередимося на принципі розподілу влад як одному із 
основоположних, засадничих принципів права та сучасного праворозуміння, а також критеріїв від-
несення держави до правової.

Зі спливом п’ятнадцяти років, автору цих рядків, як одночасно і співавтору проекту ухваленої 
28 червня 1996 року Конституції України, доводиться визнавати, що при її розробці були допуще-
ні певні методологічні помилки. Відповідно до статті 6 Конституції державна влада в Україні здій-
снюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Однак, аналіз тексту Української 
Конституції дає підстави стверджувати, що Конституція України передбачає існування та визначає 
конституційні засади діяльності державних органів, які не можуть бути віднесені до законодавчої, 
виконавчої та судової влади. Це інститут президентства, кваліфікаційні комісії суддів, Вища Рада 
Юстиції, прокуратура, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Така недоопрацьо-
ваність моделі конституційного механізму влади є однією з причин політичних протистоянь та збоїв 
у роботі державного апарату: в основу моделювання державної влади у проекті Конституції України 
було закладено сформульований Джоном Локком та Шарлем Монтеск’є ще 270 років тому принцип 
поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, принцип, який зараз не охоплює всіх функціональ-
них гілок державного механізму.

При цьому багато з нас — співавторів проекту Конституції України не врахували наступні мо-
менти:

 – з моменту наукової розробки Д. Локка і Ш. Монтеск’є пройшов значний час, за який дер-
жавний апарат був значно удосконалений і ускладнений;

 – у ХVІІ–ХVІІІ століттях в основу ідеї розподілу влади було покладено завдання не тільки 
і не стільки народного суверенітету, а завдання обмеження абсолютної королівської влади 
та позбавлення суспільства від можливої сваволі монарха, якщо він не міг чи не хотів бути 
мудрим;

 – при підготовці проекту Конституції України у її розробників не вистачило часу для 
опрацювання моделі місцевого самоврядування, яке вже за цими ж конституційними 
вимогами є владою територіальної громади, має задекларовану майнову і бюджетну 
авто номію;

 – рівень легітимності обраного народом Президента України такий же, як і всієї Верховної 
Ради України, однак за своїми повноваженнями Президент не може бути віднесений до 
жодної з означених гілок влади;

 – вже у ХХ столітті з’явилися наукові роботи, які дещо по іншому описували систему «гі-
лок» державного апарату, ніж це зробили у свій час Локк і Монтеск’є.

Нагадаємо, що влада народу належить йому апріорі. Окрім того, якщо єдиним джерело і носієм 
суверенітету (влади) є народ, то влада неподільно належить народу. Поділ влади на гілки є лише 
функціональною структуризацією влади народу.

Влада народу як єдиного джерела влади є першим рівнем у структурі влади. Положення Консти-
туції України про те, що єдиним джерелом влади є народ не враховує однієї обставини. У Консти-
туції України прямо не сказано, що влада належить народу. Народ названий у Конституції України 
носієм суверенітету та джерелом влади. Однак стаття 5 Конституції у ч. ІІ установлює, що народ 
здійснює владу (виділено нами — В. Костицький) або безпосередньо, або через органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування. Народ наділяє на виборах владою Парламент, Прези-
дента та місцеве самоврядування.

Народ є не тільки джерелом, але і носієм влади, і суверенним суб’єктом влади. Якщо так, то 
державна влада і місцеве самоврядування виступають похідними від влади народу. Отже, перш, ніж 
говорити про гілки влади, треба з’ясувати питання про рівні влади.

Нагадаємо, що критеріями розмежування гілок влади є неподільність владних функцій, особли-
вий характер формування державних органів, що об’єднані в рамках однієї гілки влади, публічність 
діяльності суб’єктів влади (тобто, відсутність потреби у спеціальному державному органі для надан-
ня публічного характеру рішенням суб’єктів владних повноважень), повнота влади, яка визначається 
змістом та обсягом компетенції державних органів, кінцевим характером їх рішень та обов’язковим 
характером цих рішень для фізичних або юридичних осіб, державних органів і по садових осіб, кон-
ституційне закріплення противаг і балансів, які виключають можливість втручання на законних під-
ставах у діяльність державних органів, що входять до різних гілок влади, а також конституційність 
здійснення владних функцій у рамках однієї гілки влади.
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Окрім зазначених ознаками, що дають можливість говорити про виділення органів влади в окре-
му гілку влади, є наявність власної компетенції, певного комплексу повноважень і обов’язків, за 
допомогою яких суб’єкти влади виконують свої функції, самостійність, тобто визначена законом 
можливість суб’єктів влади здійснювати свої функції незалежно від інших державних органів, ви-
ключення підпорядкування будь-якому зовнішньому керівництву, а також незалежність суддів, ви-
ключність повноважень суб’єктів влади, об’єднаних в рамках однієї гілки влади (тобто, виключення 
можливості перейняття функцій державного органу іншим органом влади).28

Другий рівень влади охоплює систему представницької влади. Ця система включає три гілки: 
законодавча влада в особі парламенту; президент держави; місцеве самоврядування. 

Народ як суверен та суб’єкт влади делегує певні владні повноваження органам представницької 
(державної та самоврядної) влади шляхом виборів. Принцип виборності представницької влади на-
родом є неодмінною умовою існування влади взагалі, а не тільки представницької влади. Запропо-
нована у 2002 році окремими політикам і вченими заміна обрання Президента України народом на 
всеукраїнських виборах на його обрання Верховною Радою України порушує принцип конституцій-
ної стабільності, сформульований у Конституції України механізм формування та функціонування 
влади, конституційні приписи статті 5 щодо суверенітету народу.

Третій рівень влади — похідний: виконавча влада, судова влада, контрольно-наглядова та ате-
стаційна влада. Якщо місце судової влади, демократичні засади правосуддя, принципи незалежності 
судової влади, суддів та суду отримали своє теоретичне обґрунтування у літературі і зараз проблема 
подальшого розвитку судової влади пов’язується з вирішенням питань спеціалізації судів, розмежу-
вання повноважень спеціалізованих судів, визначенням статусу Верховного Суду України та кіль-
кості ланок судової системи, то навіть щодо виконавчої влади та шляхів здійснення адміністратив-
ної реформи правова наука все ще ламає списи у дискусіях теоретичного характеру на підступах до 
постановки завдань, обґрунтуванням системності реформ та інших загальних проблем.

Ні судова, ні виконавча гілки влади не можуть охоплювати екзаменаційну владу, як про це писав 
Сунь Ятсен. Його екзаменаційна влада по суті не є такою, а швидше виступає атестаційною владою, 
що має повноваження від народу, пов’язані з підбором кадрів для усіх гілок влади. Тут не погодимося 
із Сунь Ятсеном, який відносить екзаменаційну владу до законодавчої, а контрольну до судової.29 

У світі значний розвиток отримав інститут атестації кадрів суддів, адвокатів, лікарів (Канада, 
США, Франція, Іспанія). Органами, що складають атестаційну гілку влади як в Україні, так і в ін-
ших державах, є Вища Рада Юстиції (Вища Рада Магістратури у Франції, Генеральна Рада Судової 
Влади в Іспанії), Вища Кваліфікаційна Комісія Адвокатури в Україні.

Тепер про контрольно-наглядову владу. Контрольна влада не може включати судову30, але не 
може бути складовою і законодавчої влади. В полоні ідеї розширення повноважень Верховної Ради 
України у дев’яностих роках (до речі, за участю автора) був розроблений проект Закону України про 
парламентський контроль. На щастя, ця ідея не булла реалізовна, але надалі знайшла своє втілення 
у наданні контрольних повноважень комітетам Верховної Ради України, що по-суті призвело до по-
рушення принципу розподілу влади.

Наглядовими повноваженнями в Україні наділена Прокуратура України, яка за Конституцією 
1996 року не може бути віднесена до жодної гілки влади, задекларованої у ст. 6 Конституції Украї-
ни. Спеціальні контрольні повноваження, особливий порядок формування та призначення кадрів 
мають Рахункова палата, Національна Рада з питань телебачення і радіо, Національна експертна 
комісія України з питань захисту суспільної моралі, Державна комісія з цінних паперів та інші дер-
жавні органи. Не вирішені теоретико-правові проблеми функціонування Служби Безпеки України. 
Не цілком вписуються вони до загальноприйнятих уявлень про виконавчу владу.

Зрештою, сама виконавча влада включає як органи державної виконавчої влади, так і органи 
виконавчої влади місцевого самоврядування. Правда, у Конституції України розділ УІ має назву 
«Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади», проте у цьому розділі визначені повно-
важення тільки органів державної виконавчої влади. Стаття 140 Конституції України називає ор-
гани виконавчої влади, створювані місцевим самоврядуванням, виконавчими органами місцевого 
самоврядування, що не міняє їх статусу як органів виконавчої влади.

Нагадаємо, що критеріями розмежування гілок влади є неподільність владних функцій, особли-
вий характер формування державних органів, що об’єднані в рамках однієї гілки влади, публічність 

28 Див.: Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации / отв. редактор д.ю.н. В. П. Кашепов — М.: ИД 
«Юриспруденция», 2011. — С. 31–43.
29 Див.: Мухаев р.Т. Хрестоматія по теории государства и права, политилогии, истории политических и правовых учений: Пособие 
для вузов, юридических и гуманитарных факультетов. — М.: «Издательство ПРИОР», 2000 — c. 472–473.
30 Див. Там само. 
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діяльності суб’єктів влади (тобто, відсутність потреби у спеціальному державному органі для на-
дання публічного характеру рішенням суб’єктів владних повноважень), повнота влади, яка ви-
значається змістом та обсягом компетенції державних органів, кінцевим характером їх рішень та 
обов’язковим характером цих рішень для фізичних або юридичних осіб, державних органів і поса-
дових осіб, конституційне закріплення противаг і балансів, які виключають можливість втручання 
на законних підставах у діяльність державних органів, що входять до різних гілок влади, а також 
конституційність здійснення владних функцій у рамках гілки влади. 

Окрім зазначених ознаками, що дають можливість говорити про окрему гілку влади, є наявність 
власної компетенції, певного комплексу повноважень і обов’язків, за допомогою яких суб’єкти влади 
виконують свої функції, самостійність, тобто можливість суб’єктів влади здійснювати свої функції 
незалежно від інших державних органів, виключення підпорядкування будь-якому зовнішньому 
керівництву, а також незалежність суддів), виключність повноважень суб’єктів влади, об’єднаних 
в рамках однієї гілки влади (тобто, виключення можливості прийняття функцій державного органу 
іншим органом влади).

Погодимося із Алексісом де Токвілем, який говорить про наявність у судів політичної влади, 
оскільки вони є формою здійснення народовладдя, що найбільше проявляється у повноваженнях 
та діяльності суду присяжних як форми вирішення питання про позбавлення держави монополії на 
здійснення правосуддя.

У світі значний розвиток отримав інститут атестації кадрів суддів, адвокатів, лікарів (Канада, 
США, Франція, Іспанія). Органами, що складають атестаційну гілку влади як в Україні, так і в ін-
ших державах, є Вища Рада Юстиції (Вища Рада Магістратури у Франції, Генеральна Рада Судової 
Влади в Іспанії), Вища Кваліфікаційна Комісія Адвокатури в Україні. 

Переконаний, що з подальшим розвитком громадянського суспільства соціум виставлятиме все 
вищі вимоги до держави саме у питаннях підготовки та атестації таких суспільно значимих фахівців 
як судді, претендуючи на державно-громадську атестації їхньої придатності виконувати суспільно 
значимі державні функції та їх відповідність морально-етичним критеріям суспільства. 

Завданнями такої структуризації влади є пошук оптимальних способів побудови взаємодії вели-
кого державного апарату, створення збалансованого механізму здійснення влади, який виключав би 
сваволю держави та узурпацію влади, передбачав створення апарату влади на основі комплектації 
його найкращими кадрами фахівців і можливість здійснення контролю суспільства за роботою апа-
рату влади. 

Приходимо до висновку, що українська правова наука зараз стоїть перед завданням напрацюван-
ня теоретичних положень, які лягли б в основу обґрунтування оптимальної моделі функціональної 
структуризації державної влади з врахуванням того, що влада державна є тільки формою здійснення 
єдиної і неподільної влади народом.
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В статті проаналізовано основні фактори індивідуалізації парламентаризму як галузі наукового 
знання в сфері наук державного управління. Запропоновано критерії та напрямки розвитку парла-
ментаризму з врахуванням особливостей політичного процесу та вимог сучасності.

Ключові слова: державне управління, науки державного управління, парламентаризм, теорія пар-
ламентаризму, Центр парламентаризму, трансформації суспільства, професіоналізм політичної еліти.

Постановка проблеми: Парламентаризм в контексті управління суспільством і державою прой-
шов складний шлях свого формування. Необхідність реалізації демократичних принципів та забез-
печення прав громадян при здійсненні ефективного управління — одне із ключових задач державної 
влади, представниками якої виступають державні службовці, і, безпосередньо депутати місцевих 
Рад та Верховної Ради України. Метою роботи законотворців повинна стати консолідація суспіль-
ства, його продуктивний сталий розвиток при дотриманні демократичних прав і свобод громадян 
країни. Для досягнення завдань, пов’язаних з розбудовою держави необхідно мати фундаментальні 
знання щодо принципів роботи та взаємодії всіх соціальних інститутів в широкому розумінні та, 
безпосередньо, можливостей реалізації функцій парламентаризму в інтересах сьогодення з проекту-
ванням наслідків рішень, спрямованих на реалізацію стратегії державної політики.

Мета дослідження: розкрити актуальність та особливості розробки питань теорії та практики 
парламентаризму як окремої спеціальності в рамках програми підготовки та підвищення кваліфіка-
ції державних службовців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвищений інтерес сучасних українських наукових 
і політичних кіл до розвитку парламентаризму вбачається в існуванні низки проблем теоретичного 
і практичного характеру, пов’язаних з розвитком вітчизняного конституціоналізму в цілому. Розгля-
дом історичних засад становлення парламентаризму, практичних проблем парламентського права, 
вивченням сутності законодавчої влади, її ролі у становленні державної влади і розвитку суспільства 
займається П.Кислий[1]. Перспективи розвитку парламентаризму як форми правління в Украї-
ні вивчаються р.С.Мартинюком[2], інституціалізація парламентаризму — В.Н. Соколов[3]. Аналіз 
світового досвіду інституту парламентаризму в аспекті розв’язання державно-політичних конфлік-
тів здійснив В.Д. Воднік[4]. Різні аспекти проблем формування парламентаризму в Україні та світі 
вивчають також сучасні вітчизняні вчені: В. Журавський[5], А. Заєць[6], Кампо[7], М. Козюбра[8], 
О. Ющик[9], В. Борденюк, Г. Журавльова[10], В. Шаповал[11], Ю.С. Шемшученко[12] та ін. Дослі-
дженням правових засад депутатської етики займається П. Шейко[13].

Проблемами розвитку парламентаризму в аспекті наукової спеціальності займаються на кафедрі 
парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при 
Президентові України. Найбільш вагомими є наукові праці завідувача кафедри, доктора політичних 
наук, професора В. А. Гошовської[14–17].

На кафедрі:
 – створено наукові школи з проблем розробки й аналізу теоретико-методологічних засад 

парламентаризму та парламентської діяльності (В. А.Гошовська), державної служби та 
державного управління (Л. А. Пашко, Ю. Г. Кальниш, А. П. Савков), менеджменту освіт-
ніх інновацій (Л. І. Даниленко);

 – запроваджено систему наукових, експериментальних й експертних заходів з проблем елі-
тознавства та технології розвитку політичної еліти (В. А. Гошовська), Регламенту Верхо-
вної Ради України, технології розвитку представницької влади і громадянського суспіль-
ства (Богатирьова Р. В., Толстоухов А. В.), Організації роботи Апарату Верховної Ради 
(Яловий В. Б.), технологій розвитку суб’єкт-об’єктної взаємодії в органах державної влади 
(Пашко Л. А., Сурай І. Г.), технологій розвитку соціально-політичних комунікацій в органах 
державного управління (Соснін О. В., Ларіна Н. Б.), виборчих та політичних технологій (За-
валевська В. О., Савков А. П., Газізов М. М.), менеджменту освітніх інновацій та моніторингу 
розвитку вітчизняного парламентаризму (Даниленко Л. І., Сєрова Г. В.), політичної аналіти-
ки та технологій діяльності опозиції (Кальниш Ю. Г.), технологій прийняття управлінських  
та політичних рішень (Мироненко П. В.), технологій розвитку конституційного і виборчо-
го права (Костицький В. В., Марчук Р. П., Баскакова Ю.В., Тарасенко К. В., Усатий Г. О.).

Викладення основного матеріалу дослідження. Парламентаризм — це соціально-політичний 
зріз державно-правового життя, в якому реалізується політичний плюралізм. Парламентаризм 
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пов’язують із загальнополітичним і правовим демократичним режимом здійснення державної вла-
ди, в якому забезпечується пріоритет прав громадянина над усіма іншими інтересами і цінностями, 
закладено інші індикатори демократичного політичного і державно-правового статусу.

Трансформації державно-правового життя України на межі XX–XXI століть характеризуються 
використанням інститутів і форм апробованих світовою позитивною практикою державного будів-
ництва. Серед них:

 – конституційна держава;
 – система поділу влади;
 – права людини;
 – парламент і парламентські обговорення, в процесі яких викристалізовуються важливі 

державні рішення.
Парламентаризм як галузь наукових досліджень включає широкий спектр елементів, необхідних 

при формуванні теоретичних позицій та емпіричних знань державного службовця при виконанні 
покладених на нього суспільством функцій забезпечення взаємодії «держава-громадянин», що ви-
магає глибоких знань в сфері реалізації державної політики. Саме тому підвищена увага дослідників 
в останні роки спрямована на вивчення політико-правового явища «парламентаризм» з точки зору 
індивідуалізації наукового знання. Таку тенденцію пов’язуємо з радикальною перебудовою законо-
давчих органів і системи народного представництва в загальному контексті реформування інсти-
тутів влади та методології її реалізації. Останнє є актуальним при підготовці та підвищенні квалі-
фікації парламентарів як представників еліти української нації. Вважаємо за необхідне відмітити, 
що політичні лідери мають проходити всі етапи навчання й відбору у сфері державного управління 
перед отриманням високих політичних посад.

Маючи досвід роботи з підготовки державних службовців за спеціальністю «парламентаризм та 
парламентська діяльність», кафедра парламентаризму та політичного менеджменту ініціює ство-
рення Центру парламентаризму України на базі Національної академії державного управління при 
Президенті України. Місією такої фундації може стати програма додаткової професійної освіти для 
представників депутатського корпусу та їх помічників, керівників і провідних співробітників апа-
ратів парламентського типу. Підвищення кваліфікації за короткостроковими програмами, активне 
використання технології e-Learning, застосування сучасних дистанційних освітніх технологій — 
інно ваційні методи навчання, що можуть бути використані при роботі зі слухачами на рівних з тра-
диційною методикою викладання.

Пріоритетним у роботі майбутнього Центру парламентаризму має стати формування та пропа-
гування морально-ціннісних засад у роботі народних обранців. Принципи патріотизму, професіона-
лізму та дотримання обраного концепту діяльності у відповідності висловленої виборцями довіри, 
мають стати синкретичними в практиці життєдіяльності депутатів. Адже одним із найперспективні-
ших шляхів виходу із кризового стану є зміни саме в сфері культури та моралі. В контексті «Кодексу 
поведінки суб’єктів виборчого процесу», який запропоновано науково-педагогічними працівниками 
кафедри та Всеукраїнським громадсько-політичним рухом «За чесні та гідні вибори» встановлення 
балансу між політикою і моральністю, етичністю характеристик взаємодії «громадянин-суспіль-
ство-влада» можливе лише при зміцненні засад публічності, гуманізації політики, розгортання гро-
мадського дискурсу як основи морально-етичної легітимізації політики. Законодавче закріплення 
критеріїв оцінки моральності та відповідальності за дотримання етичних норм забезпечило б інтен-
сифікацію та ефективність реалізації запропонованих рухом ініціатив.

Важливою для підготовки політичних лідерів залишається магістерська програма зі спеціаль-
ності «парламентаризм та парламентська діяльність», що заснована кафедрою з 2009 року у Націо-
нальній академії державного управління при Президентові України. В її основу покладено:

 – формування у слухачів загального уявлення про український парламентаризм;
 – аналіз сучасного парламентського процесу та специфіки взаємодії всіх елементів держав-

ного управління при узгодженні з інститутами громадянського суспільства;
 – вивчення теорії, історії та практики парламентаризму як провідної ланки державотворчо-

го процесу; 
 – вивчення системи організації міжнародної співпраці державної влади та державного 

управління, провідна роль у якій належить представницьким колегіальним органам, до-
слідження функцій, форм та методів діяльності зазначених інституцій у здійсненні дер-
жавної влади тощо.

В результаті вивчення курсу у слухачів формуються:
 – знання ключових понять, пов’язаних з теорією та практикою парламентаризму;
 – навички історичного та політичного аналізу, вміння об’єктивно і критично сприймати 
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інформацію про історію та сучасний стан українського парламентаризму, спираючись на 
знання теоретичних положень даного курсу та історичних фактів, викладених у ньому 
крізь призму особливостей і перспектив становлення цього демократичного інституту по-
літичного та правового життя України;

 – знання основних етапів та особливостей розвитку українського парламентаризму, його 
структури та функцій, кількості і змістових характеристик прийнятих ним законів, їх 
вплив на політичне життя країни;

 – уявлення про базові принципи функціонування парламенту та його законотворчої діяль-
ності, принципи взаємодії з іншими гілками влади;

 – вміння використовувати отримані знання в практичній діяльності.
Парламентар, як державний службовець найвищого рівня в інтересах суспільства має усвідом-

лювати та підтримувати ідею про те, що одним із центральних, стабілізуючих суспільство чинників 
є дотримання демократичних парламентських традицій, знання закономірностей становлення та 
функціонування інституту парламентаризму.

Висновки. Формування правової держави і громадянського суспільства включає в себе професій-
ну підготовку управлінця-політичного лідера нового типу, знання, навички і ціннісні позиції якого 
відповідають викликам сьогодення. Еліта нації повинна мати високі моральні якості, фундаменталь-
ні міждисциплінарні знання, професійні якості державного управління.

Парламентаризм як наука державного управління сприяє професіоналізації політичної еліти, що 
є необхідним при побудові моделі соціальної демократичної держави європейського типу, до якої 
прагне Україна.
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Розглядається виборчий процес в сучасній Україні, який став важливим аспектом дослідження 
в державі, та змінює не тільки сутність виборів, а й хід нашої історії. 

Аналізуються конституційно-правові засади управління виборчим процесом в Україні.
Визначаються основні проблемні моменти виборчого законодавства в Україні, з метою удоско-

налення виборчого процесу.
Ключові слова: управління виборчим процесом, виборчий процес, вибори, парламентські вибори, 

народні депутати.
Актуальність тематики полягає у дослідженні аспектів виборчого процесу в сучасній Україні. 
Практика проведення виборів засвідчила недосконалість регулювання виборчого процесу, який 

потребує стабільного Закону про вибори, який би не змінювався під кожний новий виборчий про-
цес. Сьогодні вибори стають, на жаль, одним із основних чинників поляризації суспільства. Стаття 5 
Конституції України констатує, що «...носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є на-
род. Народ здійснює владу безпосередньо, через органи державної влади та органи місцевого само-
врядування, ніхто не може узурпувати державну владу». Адже однією із ключових властивостей 
будь-якого демократичного суспільства є принцип виборності влади. 

Питання обрання найоптимальнішої вибо рчої системи у реаліях нашої держави залишаються 
актуальними для обговорення експертами та фахівцями. Так, в Україні проблеми правового регу-
лювання виборів і виборчого процесу досліджували такі досить відомі вчені і практики в галузі те-
орії держави і права та конституційного права як: В. М. Шаповал, В. Ф. Погорілко, С. В. Ківалов, 
Ф. Г. Бурчак, В. В. Копєйчиков, В. В. Кравченко, Л. Т. Кривенко, М. Ф. Орзіх, О. О. Селіванов, 
В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Ю. Тодики, О. Ф. Фрицький, Ю. С. Шемшученко та інші. 

Одним із способів реалізації політичної правосуб’єктності громадян є ВИБОРИ, які 
у краї нах з розвинутою демократією давно перетворилися в одну із конституційних основ дер-
жавного устрою. Тому реальний зміст і різноманітні функції виборів виходять далеко за рамки 
таких взаємопов’язаних категорій, як виборче право, виборча система і виборчий процес. 

Під час проведення виборчих кампаній в Україні з часу проголошення незалежності вибори до 
Верховної Ради відбулися шість разів — в 1994, 1998, 2002, 2006, 2007 (позачергові) та 2012 рр. При-
чому вони регламентувались різними законами.

ВИБОРИ ДО ВЕРхОВНОї РАДИ УКРАїНИ

1994 р. 1998 р. 2002 р. 2006 р. 2007 р. 
(позачергові) 2012 р.

Мажоритарна 
виборча система 

абсолютної 
більшості 

запроваджена 
Законом України 

«Про вибори 
народних 

депутатів України» 
1993 р.

Змішана виборча система 
запроваджена Законом України  
«Про вибори народних депутатів 

України» 1997 р

Пропорційна виборча системи 
запроваджена Законом України  

«Про вибори народних депфутатів 
України» від 25 березня 2004 р

Змішана 
виборча система 

запроваджена 
Законом України 

«Про вибори 
народних 

депутатів України» 
від 17 листопада 

2011 р.

У 1994 р. вибори до Верховної Ради України відбувалися за мажоритарною системою абсолют-
ної більшості, яка виявилася нерезультативною, вимагала чимало коштів і часу через проведен-
ня других турів голосування в одномандатних виборчих округах. У 1998 та у 2002 рр. вибори до 
парламенту України здійснювалися за змішаною виборчою системою — 225 депутатів обирали за 
мажоритарною виборчою системою відносної більшості, 225 депутатів — методом пропорційного 
представництва. У 2006 р. на чергових парламентських виборах, та у 2007 р. на позачергових парла-
ментських виборах волевиявлення громадян відбувалося за пропорційною виборчою системою із 
застосуванням жорстких виборчих списків [1].

управління виборчим процесом: 
вибори-2012, переваги та  
проблемні аспекти

Наталія 
КОЗИРАЦЬКА,
слухач кафедри 
парламентаризму 
та політичного 
менеджменту 
Національної 
академії державного 
управлення при 
Президенті України 
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В чергове змінилося українське виборче законодавство,після того як 17 листопада Верховна Рада 
України ухвалила в цілому проект закону №9265 1 від 10 жовтня 2011 року «Про вибори народних 
депутатів». Це вже четверта зміна виборчого законодавства в історії незалежності. Як показує прак-
тика, виборча система в Україні змінюється кожні 6–7 років [2].

В Україні перепробували всі три моделі виборчих систем. А одну з них — змішану — тепер 
спробували за другим колом. Однак усі проблеми так і не вирішені, та від змін до змін залишають-
ся тими ж [2]. 

Як показує досвід попередніх виборів, в усіх виборчих кампаній незалежної Україні використо-
вувався високий рівень адміністративного ресурсу і «брудних» виборчих технологій, порушувалися 
такі демократичні принципи як: свобода агітації, неупередженість органів влади, гласність, свобода 
слова та незалежність ЗМІ, рівність кандидатів і партій (блоків), таємність голосування, принцип 
вільних виборів (через тиск і підкупи виборців), принцип рівних виборів (через фальсифікації з від-
кріпними посвідченнями), принцип загальних виборів (через внесення «мертвих душ» у списки ви-
борців чи не включення певних громадян у виборчі списки) та ін. Крім того, часта зміна виборчої 
системи не відповідає принципам стабільності виборчої системи. [3]. 

На думку багатьох експертів, немає нічого трагічного, у тому, що Україна повернулася до вибор-
чої системи, яка вже діяла. Адже парламенти, що обиралися за змішаною системою у попередні роки, 
були цілком дієздатними. Але, на мою думку, у будь-якій виборчій системі можна знайти десятки як 
переваг так і недоліків. 

Вибори народних депутатів в 2012 році відбулися за змішаною виборчою системою, яка викорис-
товувалася на виборах 1998 та 2002 року. Таким чином, половину мандатів — 225 народних депута-
тів — як і в попередніх парламентських виборах, було обрано за пропорційною системою й розподі-
лено між партіями пропорційно до кількості отриманих голосів. Тоді як решта 225 депутатів обрано 
за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах [2]. 

Закон про вибори встановлює п’ятипроцентний бар’єр для отримання права участі у розподілі 
мандантів у рамках пропорційного компоненту на відміну від трипроцентного бар’єру, встановлено-
го на виборах у 2007 році [4]. 

Така система змінила динаміку цих виборів у порівнянні з парламентськими виборами 2007 року. 
Велика кількість кандидатів від партій та самовисуванців, частина яких пов’язана із заможними під-
приємцями, змагалися на рівні округів. Водночас на національному рівні деякі партії, представлені 
у поточному скликанні, мали адаптуватися до нового бар’єру [4].

За парламентськими виборами 28 жовтня 2012 року в Україні спостерігали майже 3,8 тис офіцій-
них професійно міжнародних спостерігачів, які мають досвід роботи на виборах всіх рівнів в бага-
тьох країнах світу, та які були офіційно зареєстровані Центральною виборчою комісією в Україні [5]. 
Місія спостерігачів ОБСЄ на парламентських виборах в Україні була найбільшою за весь час роботи 
цієї організації за кордоном [6]. 

Коментуючи виборчий процес — 2012, проаналізуємо переваги та проблемні аспекти, які були 
виявлені спостерігачами під час останніх виборів народних депутатів.

Дані вибори відбувалися на фоні справ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка — двох лідерів 
політичної опозиції, які на даний час відбувають покарання у в’язниці за висновками судових 
справ, які Парламентська асамблея ОБСЄ (ПА ОБСЄ) та Парламентська асамблея Ради Євро-
пи (ПАРЄ) критикували та називали несправедливими. Той факт, що дві провідні опозиційні 
фігури намагалися зареєструватися в якості кандидатів на парламентських виборах та отримали 
відмову на підставі несправедливих кримінальних вироків, необґрунтовано обмежує їхнє пра-
во як громадян бути кандидатами, а також основне право громадян вільно обирати своїх пред-
ставників, що суперечить положенням пунктів 5.1, 7.5 та 24 Копенгагенського документа ОБСЄ 
1990 р.1 [4]. 

Парламентські вибори в Україні, замість поступу до демократії, продемонстрували зрощення 
капіталу і політики. Такого висновку дійшли спостерігачі за виборами від Парламентської асамб-
леї Ради Європи, Європарламенту, ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО. Тим часом, спостері-
гачі від Співдружності Незалежних Держав (СНД) та Організації Чорноморського економічного 
співробітництва (ОЧЕС) визнали вибори такими, що відбулись достатньо прозоро, хоча й далеко 
не ідеально [7]. 

Так, за результатами спостереження Місії від СНД, етапи висування і реєстрації кандидатів у де-
путати пройшли в рамках виборчого законодавства, на принципах альтернативності та високої кон-
курентності. Участь у виборчій кампанії великої кількості партій та кандидатів у депутати свідчить 
про наявність в країні реального політичного плюралізму, а також про те, що виборці в день голо-
сування мали можливість широкого вибору [8]. 
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На думку Комітету виборців України висування кандидатів у депутати на виборах здійснюва-
лось недостатньо прозоро, супроводжувалось міжпартійними та внутрішньопартійними конфлікта-
ми, позиціонуванням політично афілійованих кандидатів в якості незалежних [9]. 

За результатами загальнонаціонального спостереження за виборами громадянської мережі 
ОПОРА, було повідомлено, що виборча кампанія 2012 супроводжувалася використанням адмін-
ресурсу, чорного піару та підкупу [10]. 

В ході спостереження за виборами Європейської мережі організацій ENEMO, були зафік-
совані випадки підкупу виборців, задіювання адміністративного ресурсу, здійснювався тиск на 
ЗМІ, в тому числі на телеканалу ТВІ. При цьому Центральна виборча комісія робила поперед-
ження щодо порушень, але адміністративних або кримінальних наслідків не послідувало. Також 
відзначили багато претензій до роботи окружних виборчих комісій, які часто перешкоджали ро-
боті спостерігачів [11]. 

Члени місії спостерігачів польського парламенту також не змогли позитивно оцінити парла-
ментські вибори в Україні. 

Голова місії Сейму Республіки Польща зі спостереження за виборами Мирон Сич відзначив, що 
спостерігачі мають низку зауважень, зокрема, щодо правильності встановлення веб-камер і з приво-
ду великої кількості виборців, які голосували вдома. Крім того, за його словами, спостерігачі зверну-
ли увагу на присутність у виборчих комісіях представників великої кількості партій [12]. 

Представники «Центральноєвропейської групи політичного моніторингу» задоволені тим, як 
проходив виборчий процес в Україні. Вони не зафіксували серйозних порушень за два останні дні 
спостереження за виборчим процесом в Україні. За їх даними, день тиші 27 жовтня також пройшов 
відповідно до законодавства (без агітації) [13].

Парламентські вибори в Україні пройшли на якісному рівні, відзначив член міжнародної громад-
ської організації сприяння розвитку виборчих технологій «За справедливі вибори», адвокат Сергій 
Мірзоєв (Росія). Він зазначив, що нинішні вибори є прикладом того, як всі учасники виборчого про-
цесу, незважаючи на жорстоку конкуренцію, яка нищить взаємну критику, працювали злагоджено 
на свою перемогу [13].

Місією спостерігачів від Світового конгресу українців було заявлено, що Парламентські вибори 
в Україні відповідають не всім міжнародним стандартам. Зокрема міжнародним стандартам супер-
ечить те, що лідери опозиції були заарештовані і виключені з виборчого процесу, обмеження доступу 
опозиції до ЗМІ. Крім цього члени місії звернули увагу на відсутність прозорості у фінансуванні 
кампанії та використання адмінресурсу. Спостерігачі СКУ теж відзначили брак рівного доступу до 
ЗМІ та рівних агітаційних можливостей для учасників виборчих перегонів від провладних та опо-
зиційних сил [14].

Спостерігач місії ICES, професор політології, доктор Ласло Кемень (Угорщина) зазначив, що 
передвиборчий процес в Україні абсолютно демократичний. «Можна сказати, що в Україні — роз-
гул демократії. Тут навіть у дебатах, вчора я дивився по телебаченню, багато було керівників різних 
партій, вони між собою не просто розмовляли, а навіть кричали. Ось тому — це розгул демократії, 
у порівнянні, скажімо з Грузією, де таких дебатів немає. Там, дійсно, одна партія, одна влада, і ця 
влада панує, іншим слова не дають », — зазначив він [15]. 

Органи державної влади не можуть контролювати усі виборчі процеси на місцях, тому, згідно 
рапортів спостерігачів, варто ретельно вивчити досвід виборів 2012 року, щоб недоліки в організації 
виборчого процесу було усунуто до проведення повторних та проміжних виборів народних депута-
тів України, а також президентських виборів 2015 року [9]. За результатами відповідного аналізу, за 
необхідністю, внести зміни до Закону «Про вибори народних депутатів України». 

Міжнародні спостерігачі вважають, що подальше вдосконалення законодавства необхідне для 
того, щоб повністю відповідати зобов’язанням, взятим перед ОБСЄ та іншими міжнародними ор-
ганізаціями.

ОБСЄ рекомендує для підвищення прозорості, неупередженості та незалежності діяльності ви-
борчих комісій проводити всі засідання відкрито, «без зустрічей за закритими дверима» [16].

Також пропонується посилити механізми контролю для запобігання можливими зловжи-
ваннями адміністративними ресурсами, зокрема, використання офіційних заходів для полі-
тичної агітації, аж до можливості притягнення винних у таких зловживаннях до відповідаль-
ності [16].

Європарламент закликає новий уряд України продовжувати роботу над законопроектом про фі-
нансування партій з метою забезпечення більшої прозорості фінансування і видатків політичних 
сил, повного розкриття джерел та сум витрат на виборчу кампанію, а також передбачити санкції за 
порушення положень фінансування виборчої кампанії тощо [17].
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ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ ВИБОРЧОГО 
ПРОЦЕСУ, ЯКІ БУЛИ ВІДЗНАЧЕНІ 

СПОСТЕРІГАЧАМИ

НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ВИБОРЧОГО 
ПРОЦЕСУ, ЯКІ БУЛИ ВІДЗНАЧЕНІ 

СПОСТЕРІГАЧАМИ

 – Встановлення відеоспостереження [19] 
 – Члени виборчкомів були вже більш досвідченими [13],  
члени окружних та дільничних виборчих комісій були відкриті 
для спілкування, надавали необхідну інформацію про проведені 
передвиборних заходів [19];
 – Високий бар’єр виявився ефективний у питанні підрахунку 
голосів і розподілення місць у парламент [20];
 – ЗМІ могли вільно надавати інформацію щодо кампанії і заходів, 
пов’язаних з виборами [21];
 – Необмежений доступ до мережі Інтернет, який створює простір 
для журналістських розслідувань та сприяє плюралізму 
у громадській сфері, незважаючи на відносно низький рівень 
його розповсюдження [4];
 – Жінки були добре представлені на виборах в адміністративні 
органи [4];
 – Виборці могли вибирати з різних політичних партій [4] та мали 
можливість підтримати кандидатів у народні депутати, яким 
симпатизують [18];
 – Учасники виборчого процесу, незважаючи на жорстоку 
конкуренцію, працювали злагоджено на свою перемогу [13] 
тощо

 – Спостерігачів пізно запрошували, не ставили до відома 
про проведення жеребкування, а рішення приймалися 
за закритими дверима, що привело до порушення міжнародних 
процедур спостереження за виборами [20];

 – Не була передбачена можливість участі у виборах виборчих 
блоків [19];

 – Лідери опозиції були заарештовані і виключені з виборчого 
процесу [14]; 

 – Виникли проблеми реєстру виборців та списків виборців 
протягом иборчого періоду і в день виборів через подвійні 
списки [21];

 – Застосувався підкуп виборців [18], та залякування виборців [20];

 – Застосовувалась публічна підтримка чи пряма агітації з боку 
поСадовців різних рівнів на користь окремих кандидатів та 
партій [4]; 

 – Спостерігались порушення законодавства в частині 
проведення агітації [20]; 

 – Бракувало рівного висвітлення програм усіх кандидатів у ЗМІ 
[7] та обмежувався доступ опозиції до ЗМІ [14];

 – Непрозоре формування комісій [20];

 – Порушення фінансування виборчих кампаній кандидатів 
та партій [18];

 – Порушення питання відкріпних талонів [20];

 – Непрозорість процесу підрахунку голосів [7] та відсутності 
чіткої реєстрації тих, хто голосував вдома [12];

 – Використовування адмінресурсу [10] тощо. 

ВИСНОВОК
Узагальнюючи оцінки виборчої компанії — 2012, подані різними експертами, пропонуються такі пропозиції:

 – визначити, що подання для реєстрації документів, які не містять всіх передбачених законом відомостей, є підставою 
для відмови у реєстрації кандидатів та визначити поняття постійного проживання на території України упродовж 
останніх 5 років;

 – проводити всі засідання відкрито (без зустрічей за закритими дверима), для підвищення прозорості, неупередже-
ності та незалежності діяльності виборчих комісій; 

 – визначити строк для прийняття кандидатами чи партіями рішень про відмову від балотування (скасування реєстра-
ції кандидатів у загальнодержавному окрузі), який би дозволяв здійснити передрук бюлетенів без використання 
штампу «Вибув»;

 – вдосконалити  державний реєстр виборців для усунення помилок у списках виборців; 
 – вдосконалити міри покарань при перешкоді спостерігачам, їхньому залякуванні або переслідуванні; 
 – створити постійний виборчий орган, що не дотримується упередженої політики підтримки окремих партій та не 

складається з партійних призначуваних осіб і працює незалежно від уряду; 
 – створити постійну державну виборчу службу на рівні окружних виборчих комісій; 
 – вдосконалити рівень поінформованості виборців відносно прав виборців, включно із покаранням при порушенні 

виборчих законів і відповідних положень кримінального кодексу; 
 – вдосконалити правила голосування на дому, окрім виняткових випадків, шляхом забезпечення спеціального тран-

спортування та можливості голосування при достроковому голосуванні; 
 – вдосконалити механізм контролю для запобігання можливими зловживаннями адміністративними ресурсами, зо-

крема, використання офіційних заходів для політичної агітації, аж до можливості притягнення винних у таких зло-
вживаннях до відповідальності;

 – вдосконалити механізм фінансування партій з метою забезпечення більшої прозорості фінансування і видатків по-
літичних сил, повне розкриття джерел та сум витрат на виборчу кампанію, а також передбачити санкції за порушен-
ня положень фінансування виборчої кампанії;

 – вдосконалити порядок розміщення зовнішньої політичної реклами з урахуванням вимог щодо забезпечення рівних 
можливостей у здійсненні агітації суб’єктами виборчого процесу, встановлених для розміщення агітаційних матері-
алів у друкованих та аудіовізуальних ЗМІ;

 – вдосконалити процес спрощення підрахунку голосів. Це може забезпечити максимальну прозорість виборів;
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 – вдосконалити процес скасування результатів виборів у випадку вчинення порушень, які 
не дозволяють достовірно встановити результат(и) виборів;

 – вдосконалити міри покарань, у випадку порушень виборчого законодавства. 
Навчитися обирати владу, яка здатна створити правову демократичну державу, насамперед, це 

стабілізація життя країни. 
Саме тому, не важливо яка в країні діє виборча система, важливо те, що вибори мають бути орга-

нізовані відповідно до законної процедури. 
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Розглянуто види та особливості форм лобіювання у законодавчому процесі у Верховній Раді 
України в нових розвинутих демократичних умовах суспільно-політичного та державного життя 
України.

Ключові слова: Україна, Верховна Рада України, законодавчий процес, лобіювання, форми лобі-
ювання.

Постановка проблеми. У складному процесі побудови України як демократичної, соціальної та 
правової держави, визнання людини найвищою соціальної цінністю, імплементація основних між-
народних стандартів прав людини, утвердження принципів верховенства права та народовладдя, 
створило об’єктивні передумови для подальшого розвитку громадянського суспільства та держави. 
Останні два суб’єкта взаємодіють через задоволення потреб та інтересів людини. Європейська тра-
диція виходить не зі співвідношення інтересів людини і держави, а зі справедливого балансу інтер-
есів особи і суспільства. Цей баланс розцінюється Європейським Судом з прав людини як гарантія 
правомірності відносин «людина-держава» [1, с. 89]. Тому, в ст. 3 Конституції України закріплено, 
що «права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави» [2]. 
Для реалізації наведеного положення Основного Закону України, у першу чергу — Верховною Ра-
дою України здійснюється законотворча діяльність з метою утвердження та забезпечення прав і сво-
бод людини. Основне завдання вітчизняного парламенту — це прийняття законів, які виражали б 
волю народу, і саме втілювати його інтереси.

У період проведення соціальних, економічних та правових реформ, парламент як єдиний орган 
законодавчої влади в України є основним «плацдармом» для відстоювання та захисту інтересів різ-
них суб’єктів правовідносин у процесі прийняття законів, а з іншого боку — сприяє прийняттю актів, 
що закріплюють привілеї та переваги корпоративних «груп тиску» та «груп впливу», які діаметраль-
но протилежні інтересам суспільства в цілому. Саме тому, необхідність політико-правового аналізу 
форм лобізму в законотворчому процесі має важливе значення для механізму взаємодії громадян-
ського суспільства та держави в Україні. 

Метою статті є визначення та аналіз форм лобіювання в законотворчій діяльність Верховної 
Ради України. 

Стан дослідження. Проблеми форм лобістської діяльності в законотворчому процесі розгляда-
лися в роботах закордонних і вітчизняних дослідників, зокрема: Т. Балути, Ю. Гаджурова, Н. Гричи-
ної, О. Гросфельд, Я. Коженко, К. Куценко, Р. Мацкевича, В. Нестеровича, О. Одінцової, Ю. Сабана-
дзе та інших учених. 

Виклад основних положень. У демократично розвинених державах різні соціальні групи мають 
можливість усіма законними способами реалізовувати і захищати свої права та інтереси. Одним із 
найбільш ефективних — це право суб’єктів суспільних відносин брати участь у формуванні держав-
ної влади шляхом участі у виборах. Не менш ефективним способом є право направляти індивіду-
альні чи колективні звернення до органів державної влади та їх керівних осіб. Це право передбачено 
у ст. 40 Конституції України [2], а механізм його реалізації деталізовано у Законі України «Про звер-
нення громадян» [3]. Цей закон забезпечує громадян України можливість для участі в управлінні 
державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади 
і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, для 
відстоювання своїх прав і законних інтересів та відстоювання їх у разі порушення [3]. Серед інших 
ефективних способів відстоювання інтересів та цілеспрямованого впливу на органи державної вла-
ди для прийняття необхідних певній групі правових положень є лобізм. Лобізм як політико-правове 
явище — це активний процес діяльності суб’єктів правовідносин, які об’єднанні певними спільними 
інтересами (економічні, політичні, соціальні) для задоволення, відстоювання та захисту своїх інтере-
сів (інтересів інших суб’єктів правовідносин) перед уповноваженими органами державної влади для 
прийняття (у тому числі зміни та/чи скасування) необхідного нормативно-правового акту. 

Після проголошення незалежності в Україні вибудувалася владна ієрархія, побудована на прин-
ципі локалізації владних повноважень у межах невеликих груп, для яких доступ до влади чи вплив 
на неї був обумовлений вузькими корпоративним інтересами, які лише частково збігалися з інтере-
сами суспільними [4, с. 891]. Ці групи безпосередньо чи опосередковано здійснюють цілеспрямова-
ний вплив на законотворчу діяльність Верховної Ради України. Парламент в сьогоднішніх реаліях 
є інституцією представницької демократії для лобіювання економічних, політичних та особистих  
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інтересів окремих громадян чи їх об’єднань. Парламентський лобізм — це активний вплив на 
суб’єктів законодавчої ініціативи з метою прийняття Верховною Радою України на користь суб’єктів 
правовідносин, чиї інтереси представляють лобісти законодавчих актів. 

Сфера інтересів, що є об’єктом парламентського лобіювання в Україні, переважно не відрізня-
ється від інтересів, які лобіюють в інших державах. Більшість лобістських законопроектів спрямо-
вані на врегулювання вузьких соціально-економічних інтересів: приватизація окремих державних 
підприємств; надання гарантій, пільг, квот, ліцензій, тарифів, права на зайняття певними видами 
діяльності для окремих підприємств, установ та організацій; надання державної підтримки та сти-
мулювання розвитку певних галузей економіки тощо. 

Ефективність лобіювання залежить від вибраної форми. Під формами парламентського лобіюван-
ня необхідно розуміти способи впливу суб’єктів правовідносин на суб’єктів законодавчої ініціативи. 
В Україні форми лобістської діяльності сформувалися на основі функціонування інституту лобізму 
В країнах «старої» демократії, але мають певні особливості у процесі вітчизняного законотворення. 

У працях іноземними та вітчизняними дослідників, наведені різні загальнонаукові підходи до 
класифікації форм лобістської діяльності. Однак, враховуючи відсутність належного правового 
регу лювання лобістської діяльності та перевагу «тіньового» лобізму в Україні, необхідно охаракте-
ризувати дві основні форми парламентського лобіювання. Це безпосередній (прямий) та опосеред-
кований (непрямий) лобізм. 

Зміст безпосереднього парламентського лобізму полягає у цілеспрямованій роботі із суб’єктами 
законодавчої ініціативи (їх посадовими особами та структурними органами) з метою прийняття 
Верховною Радою України законодавчого акта, що відповідає інтересам певних осіб (груп осіб). 
До безпосереднього Ця форма лобізму виражається у наступному:

1) внесення суб’єктами законодавчої ініціативи та сприяння прийняття: проектів законів 
України про внесення змін до Конституції України; внесення проектів законів, проектів законів з ви-
кладом у новій редакції, проектів законів про внесення змін та доповнень до законів; поправок до 
проектів законів; проектів постанов, звернень та заяв Верховної Ради України до уповноважених 
суб’єктів. Групи інтересів та впливу займаються не тільки розробленням проектів законів, а також 
забезпечують реалізацію механізму просування законопроекту. 

Однак часто прийняття того чи іншого законодавчого проекту підміняється політичною доціль-
ністю, які превалюють над правовими вимогами. В наслідок чого відбувається: недотримання та 
порушення процедури подання, розгляду та прийняття законопроекту; неврахування зауважень та 
пропозицій Головного науково-експертного управління та юридичного управління апарату Верхов-
ної Ради України, комітетів та Інституту законодавства Верховної Ради України; порушення сис-
темності роботи парламенту; невідповідність приватних інтересів загальнодержавному інтересу. Під 
час розгляду проектів законодавчих актів, положення яких суперечать особистими чи груповим ін-
тересам зацікавлених осіб, представники останніх можуть наполягати та відстоювати позицію щодо 
неприйняття чи відхилені законопроектів;

2) безпосередній контакт з уповноваженими особами у процесі підготовки та опрацювання 
проектів рішень Верховної Ради України. За допомогою офіційних (засідання комітету та фракції 
парламенту) та неформальних (зустрічі в кабінеті депутата чи міністра кабінету міністрів, приват-
ні зустрічі, світські заходи) контактів із народними депутатами та іншими суб’єктами законодавчої 
ініціативи, зацікавлені особи можуть погоджувати зміст законопроекту, обговорювати процедуру 
механізму просування законопроекту, а також вирішувати інші питання. Депутати та інші державні 
службовці часто відгукуються на запрошення відвідати громадські заходи, які проводяться зацікав-
леними групами. Під час таких зустрічей створюється невимушена та сприятлива атмосфера для 
обговорення ділових справ. Основне завдання лобіста полягає у досягненні із офіційною особою 
домовленостей про прийняття відповідного рішення;

3) надання суб’єктам законодавчої ініціативи інформації про необхідність прийняття нових 
законів, внесення змін, доповнень або скасування чинних законів України. Незважаючи на наявність 
в структурі органів державної влади наукових центрів, лобісти можуть надати аналітичні досліджен-
ня, результати соціологічних досліджень, прогнози щодо функціонування різних сфер економіки 
(енергетика, сільське господарство тощо), які є предметом законодавчого регулювання. Інформація, 
що міститься в цих дослідженнях повинна відповідати наступними вимогам: точність, об’єктивність, 
аргументованість та цілісність;

4) проведення експертизи законопроектів. Лобісти можуть надавати експертні висновки 
щодо проектів законів. Частиною 3 та 5 статті 103 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 
України» передбачено, що окремі законопроекти можуть направлятися для одержання експертних 
виснов ків до установ і організацій, а також до окремих фахівців. Висновки, підготовлені за резуль-
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татами експертизи направляються головному комітету для врахування при розгляді законопроек-
ту [5]. У таких експертних висновках, поряд з аналізом положень тексту, можуть міститися детальні 
та конкретні пропозиції щодо вдосконалення норм, щодо включення норм чи виключення окремих 
норм проекту закону. Таким чином, експертний висновок може враховувати інтереси зацікавленої 
групи. Тому необхідною умовою для надання об’єктивного висновку є нейтральність та ділова репу-
тація експертної установи чи експерта. 

5) виступ на парламентських чи комітетських слуханнях, які проводяться з метою вивчен-
ня питань, що становлять суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання. Під час 
проведення парламентських та комітетських слухань лобісти можуть донести свою позицію щодо 
питань, які потребують законодавчого врегулювання, безпосередньо до народних депутатів України. 
Згідно частини першої та другої статті 235 Закону України «Про Регламент Верховної Ради Украї-
ни» для участі в парламентських слуханнях у Верховній Раді України запрошуються представники 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших об’єднань 
громадян, наукових установ, представники громадськості, які виявили бажання взяти участь. Комі-
тет, який здійснює підготовку до проведення парламентських слухань, формує список запрошених 
осіб на парламентські слухання, порядок проведення парламентських слухань та черговість висту-
пів їх учасників [5]. Однак, критеріїв добору учасників парламентських слухань не передбачено. Під 
час проведення парламентських слухань лобісти мають можливість висловити свою точку зору, що 
в подальшому фіксується у стенограмі та може бути відображена в постанові Верховної Ради Украї-
ни, якою схвалюються відповідні рекомендації. 

Щодо комітетських слухань. Відповідно до ст. 29 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», комітети при підготовці і проведенні слухань у комітеті наділені правом проводити парла-
ментські слухання з метою обговорення проектів найбільш важливих законодавчих актів, з’ясування 
ефективності реалізації прийнятих законів та інших актів Верховної Ради України з питань віднесених 
до предметів їх відання, а також залучення широких кіл громадськості до участі у визначенні політи-
ки держави, розбудови демократичного суспільства. Комітети, що проводять слухання, визначають 
приміщення для їх проведення, список запрошених осіб, регламент та черговість виступів учасників 
слухань [6]. Однаково як і під час проведення парламентських слухань, критерії формування списку 
не визначено. Комітети у разі необхідності можуть запрошувати на слухання Першого віце-прем’єр-
міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів України, керівників органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, представників об’єднань громадян, а також окремих громадян. 

Вказані прогалини у правовому порядку проведення парламентських та комітетських слухань, 
можуть створювати сприятливий грунт для маніпулювання спрямованістю слухань, перетворюючи 
їх на спосіб лобіювання лише одного варіанту вирішення тієї чи іншої проблеми [7]. Так, під час про-
ведення 14 грудня 2011 р. парламентських слухань присвячених створенню сприятливих умов для 
розвитку індустрії програмного забезпечення, один із учасників повідомив про наміри лобіювати 
прийняття закону про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку 
в Україні індустрії програмної продукції. Доповідач наголосив, що «обіцяю бути лобістом цього за-
конопроекту і робити все, що від мене залежить. Повірте у мене не лише голос, інколи є й мікрофон 
для того, щоб переконати депутатів, що це треба зробити» [8].

б) безпосередня участь представників груп інтересів та впливу у засіданнях профільних комі-
тетів, фракціях і групах, спеціальних та тимчасових комісіях парламенту, а також міжфракційних 
депутатських об’єднаннях. Під час виступів на засіданнях цих органів Верховної Ради України ло-
бісти можуть викладати та відстоювати позицію зацікавленої групи щодо обговорюваного проекту 
рішення, а також з’ясувати ставлення законодавців до нього. Саме в них готуються та оцінюються 
проекти законодавчих акті, а думка профільного комітету під час представлення та обговорення за-
конопроекту на пленарному засіданні має визначальне значення на рішення парламентарів. Тому, 
при формуванні органів Верховної Ради України, депутатські фракції, групи та окремі депутати 
змагаються за керівництво у привабливих, з точки зору розподілу економічних, фінансових та ма-
теріальних ресурсів профільних комітетах. У ст. 4 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України» передбачено, що парламентські комітети при здійсненні повноважень взаємодіють з під-
приємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами. Натомість принципи та меха-
нізм взаємодії не чітко регламентований. 

З іншого боку, в ситуації з механізмом лобіювання законопроектів у парламент дедалі рельєф-
ніше вимальовується тенденція до акцентування лобістського впливу не стільки на комітети як ла-
бораторію проектування законодавчих рішень, скільки на депутатські групи та фракції як останню 
і визначальну інституцію їх прийняття. Саме вони визначають остаточну модель фінальної частини 
лобістської діяльності[9, с. 59].
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Опосередкований вплив полягає у непрямому впливі на суб’єктів законодавчої ініціативи для 
прийняття, зміни чи скасування закону України чи іншого рішення Верховної Ради України. 

Серед форм опосередкованого лобіювання можна виділити наступні:
1) організація та проведення громадсько-політичних заходів для формування суспільної думки 

щодо необхідності прийняття певної законодавчої ініціативи. Народні депутати України часто орі-
єнтуються на громадську думку, оскільки вона може вплинути на подальші результати їх переобран-
ня. Громадська думка в суспільстві щодо доцільності прийняття законопроектів формується через 
здійснення опитувань, публікацій інформаційних матеріалів ЗМІ, проведення рекламних кампаній, 
публікацій поіменного голосування депутатів, проведення протестних акцій (пікетування, демон-
страції, страйки, мітинги) тощо. Прикладом одного із таких заходів є проведення масових мітингів 
і протестів представників малого та середнього бізнесу проти прийняття Верховною Радою України 
Податкового Кодексу України у листопаді 2010 р., які змусили Президента України прийняти рі-
шення про застосування права вето щодо цього кодексу;

2) фінансування виборчих кампаній політичних партій та кандидатів у депутати, що підтри-
мують ідеї зацікавленої групи (це зумовлює включення лобістів до списків кандидатів у депутати 
політичної партії чи забезпечення фінансування передвиборчої кампанії мажоритарного кандида-
та). Ця форма з одного боку — полягає у належному фінансовому та організаційному забезпечені 
зацікавленою групою виборів та перемоги парламентського кандидата, а з іншого — створює залеж-
ність депутата від зацікавленої групи у відстоюванні її інтересів під час ініціювання, розгляду та 
прийняття законодавчих рішень. У цьому випадку, можна погодитися думкою із М. Примуша, що 
«сьогодні значна кількість українських політичних партій розглядається як раціональний механізм 
входження в парламент та ведення лобістської діяльності» [10, с. 36];

3) розсилання інформаційних і аналітичних матеріалів. Після розроблення проекту законо-
давчого рішення представники зацікавлених груп розпочинають розсилання його до суб’єктів за-
конодавчої ініціативи. Важливо, щоб ці проекти були якісно підготовлені, відповідали правилами 
і техніці нормопроектування. По-перше, це створює хорошу репутацію організації, що розсилає ці 
матеріали. По-друге, звикнувши знайомитися з матеріалами і користуватися ними у своїй роботі, 
законотворці, уважно віднесуться і до аргументів, що містяться в матеріалах і стосуються проекту 
акту, що лобіюється [11, с. 47]. 

4) організація та проведення публічних та науково-практичних заходів (круглих столів, кон-
ференцій, семінарів тощо) щодо необхідності прийняття законодавчих актів в межах повноважень 
Верховної Ради України;

5) пропаганда своїх інтересів через засоби масових інформацій (далі — ЗМІ). Як вже зазна-
чалося, законодавці реагують на матеріали, розміщені в ЗМІ, оскільки останні як активні суб’єкти 
громадського суспільства, впливають на загальносуспільну думку. Тому важливо не тільки створю-
вати інформаційні приводи, щоб журналісти звернули увагу на ту чи іншу проблему, а також пе-
редбачуване рішення такої проблеми, але і самими виступати у ЗМІ, тому, що ніхто краще самих 
зацікавлених осіб не викладе їхні аргументи та пропозиції [11, с. 47]. Також, із стрімким розвитком 
інтернет-технологій в Україні, зацікавлені групи можуть знайти однодумців та союзників для лобі-
ювання певних законодавчих рішень. Групи тиску та впливу використовують «інформаційні війни» 
для вчинення тиску на суб’єктів, від яких залежить прийняття зацікавленого рішення. 

Висновки. В умовах існування прихованого (тіньового) лобізму в Україні, відсутності правового 
регулювання лобістської діяльності, використання тих чи інших форм лобіювання або їх сукупності, 
не контролюється з боку держави. У результаті, поширення набуває нецивілізований лобізм. Не-
цивілізований лобізм як неформальний інститут є запорукою розробки, обговорення і прийняття 
вітчизняним парламентом законодавчих рішень, які задовольняють та захищають вузькокорпора-
тивні інтереси політичних, економічних та соціальних груп. 

Мінімізувати позаправову спрямованість вітчизняного лобіювання, можливо тільки за умови 
його законодавчого врегулювання, насамперед прийняття спеціального закону про лобіювання. Цей 
закон повинен бути прийнятий тільки із врахуванням: 1) практики його функціонування у державах 
з високим рівнем демократії (США, Канади та країн Західної Європи); 2) принципів регулювання 
лобістської діяльності, визначених у Рекомендаціях ПАРЄ 1908 (2010) «Лобіювання в демократич-
ному суспільстві (Європейський кодекс поведінки про лобіюванні)»; 3) особливостей вітчизняної 
правової системи та сформованої політико-правової культури в Україні. 

Запровадження законодавчого регулювання форми лобістської діяльності дозволить: закріпити 
цивілізовані форми діяльності лобістів у законодавчому процесі; захистити суб’єктів законодавчої 
діяльності від стороннього незаконного впливу; сприяти відкритості і прозорості розробки, обгово-
рення і прийняття законів України та інших актів Верховної Ради України тощо. 



29

   

Список використаних джерел та літератури: 
1. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. — 3 — тє видання. — К.: Алерта, 2012. — 524 с. 
2. Конституція України від 26 червня 1996 року // Офіційний вісник України. — 2010. — № 72 /1 

Спеціальний випуск/. — Ст. 2598. 
3. Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 року № 393/96 –ВР // Відомості 

Верховної Ради України. — 1996. — № 47. — Ст. 256. 
4. Касьянов Г. В. Групи інтересу та впливу, клани і олігархія // Політична система для України: істо-

ричний досвід і виклики сучасності / гол. ред. В. М. Литвин; авт. кол.: О. Г. Аркуша, С. О. Біла, 
В.Ф. Верстюк та ін..; НАН України. Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціо-
нальних досліджень ім. І. Ф. Курса. — К.: Видавництво «Ніка-Центр», 2008. — С. 870–893. 

5. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI // 
Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 14 /№ 14–15; № 16–17/. — Ст. 133. 

6. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04 квітня 1995 року № 116/95 вр // 
Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19. — Ст. 134. 

7. Оглядово-аналітичний звіт «ЛОБІЮВАННЯ ТА КОРУПЦІЯ» Підготовлений Лабораторією 
законодавчих ініціатив. Автор. колект. Ковриженко Д. та інші. — 2008. — 10 с. — Електронний 
ресурс. — Режим доступу — http://politzone.in.ua/index.php?id=463 

8. Стенограма парламентських слухань «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку ін-
дустрії програмного забезпечення» від 14 грудня 2011 року. — Електронний ресурс. — Режим 
доступу — http://static.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/sl1412111.htm

9. Ганжуров Ю. Парламентське лобіювання в контексті політичної комунікації / Ю. Ганжунов // 
Політичний менеджмент. — 2005. — № 4 (13). — С. 50–62. 

10. Примуш М. Партійне будівництво. Міфологія і генезис / М. Примуш // Віче: теоретичний і гро-
мадсько-політичний журнал. — 2005. — № 34–36. 

11. Одінцова О. О. Правове регулювання лобізму в сучасній Україні (загальнотеоретичне дослі-
дження) [Текст]: дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. О. Одінцова; Одеська національна юридич-
на академія. — О., 2008. — 194 с. 



30

 

Розглянуто концепції «дефіциту демократії» у національному та наднаціональному ви-
мірах (на прикладі Канади та Європейського Союзу; проаналізовано шляхи вирішення даної 
проблеми в контексті реформування діяльності органів представницької демократії на на-
ціональному та наднаціональному рівні 

Вступ
Відповідно до думки істориків та політологів, протягом кількох десятиріч із часів закінчення 

Холодної війни більшість розвинутих країн відійшли далеко від ідеалу демократії, зокрема, в кон-
тексті участі громадян у процесі прийняття рішень. Наразі вчені із різних кутків світу намагають-
ся разом визначити склад проблеми «дефіциту демократії» та розповсюдити найкращі практики 
та інноваційні методи управління щодо її подолання. Зокрема, в рамках Канадсько-європейського 
Трансатлантичного діалогу було проведено ряд наукових заходів щодо того, чого ЄС та Канада мо-
жуть навчитися один від одної під час вирішення даної проблеми. Було розглянуто такі питання, 
як електронне голосування, легітимність роботи парламентів у Канаді та ЄС, а також можливість 
використання у Канаді шляхів рішення проблеми «дефіциту демократії», впроваджених Лісабон-
ською Угодою. 

Тим не менш, виникає питання щодо коректності застосовування концепту «дефіциту демокра-
тії», виробленого в рамках досвіду європейських студій, ля визначення стану демократії у націо-
нальному вимірі. Метою нашої роботи є не лише характеристика елементів проблеми «дефіциту 
демократії» та шляхів її вирішення у національному та наднаціональному контексті, але й намаган-
ня довести коректність такого застосування. Окрема увага буде звернена на інституційне забезпе-
чення вдосконалення стану демократії в Канаді та ЄС, зокрема діяльність органів представницької 
де мократії. 

1. Концепція «дефіциту демократії»: європейський контекст
Протягом існування ЄС проблема «дефіциту демократії» ототожнювалась із різними явищами, 

деякі з яких є закономірним наслідком об’єднання в Союзі держав із відмінними політичними та 
культурними традиціями, а деякі пов’язані здебільшого із інституційним забезпеченням функціо-
нування Союзу. Розмірковуючи над визначеннями «дефіциту демократії», А. Фолесдап та С. Хікс 
зазначають, що «дефініції є настільки різними, наскільки різними є національність, інтелектуальна 
позиція та переваги вчених, що пишуть на цю тему [4, 537] Тому, ми розглянемо комплекс крите-
ріїв демократії, запропонований вченими та зазначимо ті, що пов’язані здебільшого із унікальністю 
об’єднання. 
1. Легітимність органів влади на наднаціональному рівні. Проблема «дефіциту демократії» 

в ЄС часто ототожнюється із браком його легітимності як «ставлення населення до діючих 
інститутів влади та обов’язкових правил, вироблених даними інститутами» [9, 977]. Брак 
легітимності пов’язується із недосконалістю інституційної системи, що стало особливо важ-
ливим у контексті зростання рівня інтеграції. Так, Маджоне вважає, що батьки-засновники 
ЄС пожертвували демократичністю об’єднання заради інтеграції. [7, 20] Співвідношення 
між рівнем інтеграції та демократії знаходить свій вираз у класичному визначенні «дефіциту 
демократії», даному С.Уїльямсом. За його думкою, «дефіцит демократії» це «втрата демокра-
тичного контролю на національному рівні, пов’язана з передачею об’єднанню значної части-
ни повноважень від національних органів влади. [10, 157] Даний критерій повністю зумовле-
ний наднаціональною природою ЄС.
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2. Легітимність Європарламенту. Незважаючи на те, що більшість досліджень євроінтеграції кон-
центруються скоріше на ЄС в цілому, аніж на конкретних інститутах, різні аспекти легітимності 
Європарламенту часто виокремлюються в якості чинників «дефіциту демократії». Серед них: 
брак повноважень Європарламенту порівняно із повноваженнями ради ЄС, занадто висока роль 
приватних інтересів у прийнятті публічних рішень, а також фрагментованість та багатовимір-
ність партійної системи і брак унфікованих європейських виборів. Незважаючи на численні за-
уваження на брак повноважень Європарламенту, сучасні дослідження показують, що реформи 
Лісабонської угоди в контексті Європарламенту, сприймаються громадянами ЄС здебільшого як 
крок до централізації, а не до демократії. Слід зазначити, що існують дослідження щодо викорис-
тання досвіду реформування повноважень Європарламенту за Лісабонською угодою із метою 
демократизації діяльності парламенту Канади. [2]

3.  Критерій участі громадян у процесі прийняття рішень пов’язується нами із якістю їхньої ре-
презентації на наднаціональному рівні, а саме реалізацією в системі управління ЄС принципів 
репрезентативної та партиципарної демократії. Критерій, пов’язаний із залученням громадян до 
процесу управління, боротьбою із недовірою громадян до влади та політичною апатією, а також 
розробкою такої системи репрезентації громадян, яка б дозволила врахувати найбільшу кількість 
інтересів під час прийняття рішень є одним з найактуальніших для визначення стану демократії 
як у національному, так і у наднаціональному контексті. 

4. Соціальна легітимність. Найпопулярнішим аргументом щодо незастосовності до ЄС терміну 
«демократія» є сумніви в існуванні європейського демосу. Поряд із відсутністю соціально-куль-
турних особливостей, що здатні сформувати європейську національну ідентичність, на думку 
вчених, розвитку демократії в ЄС заважає відсутність чітко окресленої публічної сфери. Даний 
недолік, в свою чергу, унеможливлює загальноєвропейський дискурс. 

5. Основна критика підходу соціальної легітимності полягає у незастосовності до ЄС концепцій 
етно національної ідентичності. Брак національної ідентичності може справляти неабиякий 
вплив на рівень демократії і в національній державі, особливо, у разі, якщо розглядається багато-
національна держава. 

6. Ставлення населення до ЄС. Сукупність економічних, соціальних та інституційних чинників 
призвела до розходжень між ідеальним уявленням громадян про ЄС та реальними рішеннями 
об’єднання. Тим не менш, ставлення населення до ЄС є скоріше похідною від згаданих вище чин-
ників. Розходження між уявленнями громадян щодо ідеального режиму в державі та реальністю 
є чинником зневіри та політичної апатії і в національному контексті. 
Отже, розглянувши основні концепції «дефіциту демократії» в ЄС, ми прийшли до висновку, що 

чотири із п’яти згаданих концепцій можуть бути пристосовані до розгляду у національному контексті. 

2. «Дефіцит демократії» в Канаді
Багатьма авторами (Г. Баквіс, Дж. Хіас, Х. Мільнер) відмічається серйозність проблеми бра-

ку демократії в Канаді. Багато питань у канадському контексті пов’язано із визначенням поняття 
«демократичного дефіциту» через те, що первісно дана концепція застосовувалася у європейських 
студіях та була запозичена канадською конституційно-правовою наукою. Різні автори асоціюють 
демократичний дефіцит у Канаді із такими явищами, як «брак впливу громадян на значущі для них 
проблеми», «різниця між очікуваннями людей та реальними оцінками діяльності уряду», «централі-
зація влади в руках виконавчої гілки та брак голосу регіонів», «прогалина між державною власністю, 
корпораціями, публічними ресурсами та ефективним контролем над цими інституціями та ресурса-
ми», «брак поваги та розуміння по відношенню до спільної відповідальності за належне управлін-
ня». [6, 2] у контексті федеральної парламентарної системи виокремлюються такі ознаки «дефіциту 
демократії», як брак громадської участі, прозорості та політичної відповідальності. [6, 3] 

В свою чергу, брак громадської участі пов’язується із змінами сприйняття громадянами ролі дер-
жави, різницею між розумінням демократії громадянами та існуючими в державі демократичними 
практиками , слабістю парламенту порівняно із виконавчою гілкою влади, «труднощами у збере-
женні сталості Вестмінстерської парламентарної моделі» через секретні дії Кабінету та центральних 
агенцій. Через все те, «парламент та інші федеральні органи влади зазнають постійної ерозії полі-
тичного та людського капіталу, яку неможливо подолати доти, допоки країна не впевнена в тому, 
що новий підхід до управління є реалістичною пропозицією та громадяни будуть грати значну роль 
в розробці цього нового підходу».[8,545] Окремі автори вважають причиною низького рівня участі 
громадян ієрархічну і бюрократизовану інституціональну базу прийняття рішень, а також існування 
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економічних, політичних, правових та військових відносин, що регулюються поза демократичними 
процедурами. 

Щодо виміру участі, виокремлюються такі чинники демократичного дефіциту, як брак чітко 
окреслених стандартів етичної поведінки депутатів та посадових осіб, чесності та відкритості та не-
достатня роль партій у забезпеченні громадської участі в процесі прийняття рішень. Наразі участь 
в політичних партіях зменшується та знецінюється, роль партій у розробці політик, поряд із роллю 
у стимулюванні громадян до участі у цьому процесі, нівелюється. Основним елементом участі гро-
мадян в управлінні є участь у виборах. Виборча система простої більшості, яка наразі існує в Канаді, 
викликає багато нарікань в контексті забезпечення демократичності. Серед її недоліків очевидними 
є неврахування думки значної кількості виборців, вплив на регіоналізацію країни, а також встанов-
лення надзвичайно високі бар’єри для висування жінок та представників меншин. 

Отже, демократичний дефіцит в Канаді містить такі елементи концепції «дефіциту демократії» 
в ЄС, як брак легітимності певних владних інститутів (зокрема, парламенту, через зневіру виборців), 
недоліки у функціонуванні виборчої системи, недостатня участь громадян в управлінні, їхня зневіра 
у здатності вплинути на процес прийняття рішень, а також розходження між ідеальними уявлення-
ми громадян про функціонування демократії та політичною реальністю. 

3. Шляхи демократизації ЄС, передбачені Лісабонською Угодою
Одною з цілей прийняття Лісабонської угоди, яка вносить зміни до установчих актів ЄС, є де-

мократизація об’єднання. Такі зміни, як розширення принципів репрезентативної та партиципар-
ної демократії, зростання кількості суб’єктів інституціональної системи, реформування порядку 
прийняття законодавчих актів ЄС,впровадження інституту «громадянської ініціативи» та поси-
лення ролі Європарламенту й національних легіслатур , передбачають надання більшій кількості 
громадян ЄС можливості взяти участь у процесі прийняття рішень. Вважається, що розширення 
можливостей для участі громадян ЄС у формуванні європейської політики позитивне вплине на 
так званий «соціально-психологічний чинник», який полягає у низькому рівні зацікавленості гро-
мадян у ЄС в цілому та в Європарламенті зокрема., а також сприятиме легітимації рішень ЄС. 

Щодо Європейського Парламенту, то основні зміни, впроваджені Лісабонською Угодою, поляга-
ють у реформуванні процесу прийняття рішень, створення умов щодо активнішої співпраці Євро-
парламенту із іншими інститутами ЄС, розширенні контрольних повноважень Європарламенту, 
зокрема стосовно Єврокомісії, та розширює доступ євродепутатів до інформації щодо діяльності 
інших європейських інститутів. 

Основні зміни у статусі національних парламентів полягають у наданні їм права отримувати до-
кументи безпосередньо від європейських інститутів, участі у звичайній процедурі перегляду Уста-
новчих договорів, посиленні їхньої ролі у контролі за додержанням принципів субсидіарності та 
пропорційності. 

Важливою новелою Лісабонської Угоди є впровадження інституту громадянської ініціативи, 
який ліквідує монополію Комісії на законодавчу ініціативу, яка, відповідно до твердження Маджоне, 
«являє собою грубе порушення фундаментальних принципів демократії, яке є унікальним явищем 
у світовій конституційній історії»[7,20] . Тепер згідно з ст.11 Угоди про ЄС, не менш як один міль-
йон громадян ЄС, які є національними представниками певної кількості держав ЄС, можуть взяти 
на себе ініціативу та запропонувати Єврокомісії, відповідно до її повноважень, направити будь-яку 
пропозицію з питання, з якого громадяни вважають необхідним прийняти законодавчий акт з метою 
виконання установчих угод ЄС до органів законодавчої влади. [3] Окрім ліквідації монополії Комі-
сії на законодавчу ініціативу, впровадження інституту «громадянської ініціативи», поряд із розши-
ренням повноважень парламентських установ, позитивно впливає як на зовнішній вимір демократії 
(кількість акторів, задіяних на різних стадіях процесу прийняття рішень [5]) , так і на відображення 
більшої кількості інтересів у даному процесі. 

Отже, очевидно, що поряд із суто інституційними змінами, передбаченими Лісабонською Уго-
дою, значна увага приділяється впливу даних змін на розширення участі громадян у формуванні 
європейської політики та сприйняття громадянами Союзу. 

4. Пропозиції щодо подолання «дефіциту демократії» в Канаді
У науковій літературі пропонуються три основних шляхи вирішення проблеми «дефіциту де-

мократії» у Канаді. Перший полягає у реформі виборчої системи таким чином, який би забезпечив 
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більшу значущість голосів виборців, таким чином, підвищивши їхню зацікавленість у голосуванні. 
Крім того, пропонується полегшити процедури голосування, зокрема шляхом впровадження інтер-
нет-голосування. Урядом Канади вже було впроваджено ряд реформ, направлених на полегшення 
процедур голосування, а саме спеціальні технічні засоби для голосування людей із обмеженими 
можливостями, дозвіл голосувати на будь-якій дільниці та навіть поштою, забезпечення роботи 
перекладачів на дільницях. Іншим аспектом реформування в цьому контексті є збільшення рівня 
різноманітності у політиці, а саме репрезентації таких груп населення, як жінки та етно-культурні 
меншості на всіх рівнях управління. 

Другий шлях, по суті, також веде до ескалації участі громадян у політичному процесі, але вклю-
чає значну кількість напрямків. Серед них: залучення громадян до управління на муніципальному 
рівні, зокрема шляхом впровадження відповідних принципів у законодавство щодо місцевого само-
врядування, забезпечення практичної реалізації норм Федерального акту щодо відповідальності 
(Federal Accountability Act), впровадження аудиту громадської участі, інвестиції у громадянську 
освіту та в технології, які, зокрема, можуть бути використані для вимірювання індикаторів участі 
громадян. [2]

Більш специфічний, третій підхід асоціюється із реформуванням нижньої палати парла-
менту із метою підвищення ефективності й прозорості роботи законодавчого органу. Для цього 
пропонується переглянути існуючу систему стримань і противаг на користь нижньої палати, 
а також систему відповідальності членів Кабінету перед Парламентом, активізувати комуніка-
цію між Парламентом та Кабінетом, підвищити рівень незалежності комітетів,зробити акцент 
на більш якісну роботу голів комітетів шляхом менш частої ротації, приділити більшу увагу 
репрезентації депутатом інтересів відповідного округу тощо. Наразі, із метою демократизації 
канадського Парламенту було запроваджено новели щодо видування пояснювальних записок до 
законодавства, попередньої та наступної юридичної оцінки законодавчих актів, інституту утри-
мання від голосування. 

Отже, варто звернути увагу на те, що, як і в попередньому випадку, більшість пропонованих та 
впроваджуваних реформ орієнтовані не на технологічні та процесуальні зміни як такі, а на забез-
печення «близькості» політики до громадян, підвищення рівня їхньої участі у процесі прийняття 
рішень та прозорість політичного процесу. 

Висновок 
У результаті нашого дослідження ми дійшли до висновку, що проблема «дефіциту демократії» 

у національному та наднаціональному аспектах характеризується багатьма спільними елементами, 
серед яких легітимність парламенту (включаючи співвідношення його повноважень із повноважен-
нями органів виконавчої та судової гілок; виборчу та партійні системи; відповідальність і прозо-
рість), участь громадян у процесій прийняття рішень, соціальна легітимність та ставлення населен-
ня до держави та політичного процесу в ній. Ключовим в цьому контексті є аспект «близькості» 
влади до громадян, а також репрезентації та врахування їхніх інтересів. 

Незважаючи на те, що шляхи вирішення проблеми «дефіциту демократії» на національному та 
наднаціональному рівні можуть здатися нам дуже різними у разі, якщо ми концентруємо увагу на 
суто інституційним, процесуальних чи технологічних моментах. У разі, якщо ми звернемо більше 
уваги на цілі пропонованих або вже запроваджених реформ у Канаді та ЄС, ми побачимо, що їхні 
цілі здебільшого співпадають. Зокрема, найбільша увага як в Канаді, так і в ЄС приділяється забез-
печенню участі громадян у процесі прийняття рішень та їхній зацікавленості в даній участі. Від-
мінності у шляхах реалізації даної цілі зумовлені різною природою розглядуваних об’єктів. Так, на-
приклад, у випадку ЄС розглядається не лише розподіл повноважень між органами одного рівня, 
але й відповідний розподіл між національними та наднаціональними органами, а участь громадян 
розглядається здебільшого крізь призму наднаціональності об’єднання. 

Тим не менш, зважаючи на схожість вирішуваних проблем, ми вважаємо за можливе не лише 
проведення компаративних досліджень окремих аспектів вирішення проблеми «дефіциту демокра-
тії» у ЄС та окремих державах, але й використання кращих національних практик у ЄС, а наднаціо-
нальних — у відповідних державах. 

На останок, хотілося б зауважити, що як у дослідженнях, так і на практиці важко переоцінити 
увагу, що має приділятися легіслатурам у контексті фасилітації участі громадян у політичному про-
цесі, а також забезпечення прозорості, репрезентації та врахування найбільшої можливої кількості 
інтересів та відповідальності в цьому процесі. 
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Анотація: у дослідженні визначається сутність, особливості та поняття внутрішнього парла-
ментського контролю на прикладі забезпечення дотримання політичної та правової культури. 
Особлива увага приділяється змістовному аналізові парламентського контролю, його видовій 
спрямованості та співвідношенню політичної культури з цінностями конституціоналізму. За ре-
зультатами дослідження наведено низку висновків та пропозицій щодо розуміння та дотримання 
правової культури парламентарями.

Ключові слова: функції Верховної Ради України, парламентський контроль, політична культу-
ра, правова культура, регламент.

Парламентський контроль прийнято вважати як одну з головних функцій Верховної Ради Украї-
ни31. Ця функція є характерною для всіх законодавчих органів світу і проявляється в тій чи іншій 
мірі, в таких сферах: бюджетній, фінансовій, урядовій тощо. 

Щодо можливості виокремлення парламентського контролю, як окремої функції Верховної 
Ради України, Пустовіт Ж. М. зазначає: «статус Верховної Ради України як єдиного органу зако-
нодавчої влади надає законодавчій функції пріоритетну роль, але ця функція парламенту далеко не 
єдина. Це пояснюється тим, що Верховна Рада України у властивих їй формах бере участь у здій-
сненні ряду функцій держав. Це зокрема об’єктні функції, які зумовлені змістом діяльності держави 
та владні функції (законодавча, установча, представницька, парламентського контролю, бюджетно-
фінансова та зовнішньополітична)»32.

Савчин М. В. визначає парламентський контроль як «систему правових засобів, які встановлюють 
порядок проведення перевірки діяльності органів виконавчої влади, який здійснюється парламент-
ською більшістю, опозицією, допоміжними органами легіслатури і спрямований на оцінку цієї діяль-
ності із можливим застосуванням санкцій (вотуму недовіри, резолюції осуду, імпічменту тощо)»33. 

Дещо розширюють напрями здійснення парламентського контролю Погорілко В. Ф. та Федо-
ренко В. Л., які визначають основні напрямки контрольної діяльності Верховної Ради України у та-
ких сферах:

1) контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України, відповідно до Конституції та Законів 
України;

2) парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і грома-
дянина та їх захист, що здійснюється через Уповноваженого Верховної Ради з прав людини;

3) бюджетно-фінансовий контроль, що здійснюється, насамперед, через Рахункову палату;
4) прийняття рішення Верховною Радою України про направлення запиту до Президента 

України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи Ко-
мітету Верхов ної Ради України;

5) запит народного депутата України на сесії Верховної Ради України;
6) здійснення парламентського контролю з окремих питань безпосередньо або через тимча-

сові спеціальні і тимчасові слідчі комісії в межах, визначених Конституцією та Законами 
України34.

Необхідно відзначити, що здійснення більшості дій за цими напрямками характеризуються 
ознаками саме зовнішнього контролю. Зовнішній контроль — це сукупність дій контролюючого 
суб’єкта з цілеспрямованого впливу на підконтрольного суб’єкта, що не має безпосередньої орга-
нізаційної підпорядкованості, які мають на меті приведення у відповідність до певних вимог його 
діяльності, попередження можливих порушень (відхилень). 

31 Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: Підручник / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Прецедент, 
2009. — 344 с. — С. 186.
32 Пустовіт Ж. М. Поняття функцій Верховної Ради України — парламенту України // Правові реформи в Україні [Текст]: 
матеріали ІІ міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 21 жовтня 2010 р.). — К.: Нац. акад. внутр. справ, 2010 — 289 с. — С. 16.
33 Савчин М. В. Парламентський контроль // Мала енциклопедія конституційного права / За заг. ред проф. Ю. Л. Бошицького; 
Київський університет права НАН України — К.: Кондор-Видавництво, 2012. — 462 с. — C. 240
34 Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: Підручник / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Прецедент, 
2009. — 344 с. — С. 186–187.
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Наука адміністративного права не зупиняється на дослідженні лише зовнішнього виду контро-
лю. Досить обґрунтованою та перспективною є думка про необхідність впровадження та ефективно-
го функціонування системи внутрішнього контролю. Складність розуміння цього поняття в нашому 
правовому вимірі пов’язана насамперед з пострадянським минулим, де зовнішній контроль був пре-
валюючим. Крім того, прояв цієї проблеми відзначився в процесі впровадження європейської системи 
державного внутрішнього фінансового контролю, де вся основна увага зводилася до процедури здій-
снення внутрішнього аудиту, а проміжна ланка реалізації внутрішнього контролю де-юре ігнорувалася35.

З приводу відмінності внутрішнього контролю від зовнішнього Андрійко О. Ф. досить вдало за-
значає: «якщо внутрішній контроль 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 
діяль ності управлінської системи»36.

Повертаючись до конституційно-правової площини спробуємо визначити сутність, особливос-
ті та поняття внутрішнього парламентського контролю. Верховна Рада України будучи найвищим 
органом держави не може контролюватися будь-якими іншими суб’єктами, в т. ч. на міжнародно-
му рівні. Спроба насадити такий контроль кваліфікуватиметься, як порушення суверенних прав 
українського народу. При цьому ми не виключаємо можливості моніторингу та нагляду за діяль-
ністю Верховної Ради України.

Для кращого розуміння суті внутрішнього парламентського контролю спробуємо визначити 
основні його ознаки:

1) суб’єктом здійснення є Верховна Рада України, як єдиний та цілісний орган державної влади;
2) об’єктом контролю є діяльність народних депутатів (комітетів, комісій тощо) як в межах 

будинку Верховної Ради, так і поза його межами;
3) здійснюється на постійній основі;
4) може проявлятися у дотримання неписаних парламентських правил та звичаїв, які хоч і не 

передбачені Законами України, проте за своїм значенням визнаються такими, що мають 
місце і повинні неухильно дотримуватися;

5) своєчасність і повнота, адже кожна прогалина у внутрішньому контролі не може бути усу-
нена методами зовнішнього з наведених нами вище причин.

Отже, внутрішній парламентський контроль — це сукупність дій Верховної Ради України по 
здійсненню цілеспрямованого впливу на народних депутатів, комітетів та інших утворень, що за-
безпечують її діяльність з метою попередження вчинення ними порушень законів, правил, звичаїв, 
що є обов’язковими та впливу на них в разі порушення.

Основним документом в якому визначені функціональні засади внутрішнього парламентсько-
го контролю є Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» (далі — Регламент)37. 
Спробуємо розглянути ці засади на прикладі норм, що забезпечують дотримання політичної та 
правової культури.

Політична культура згідно Міжнародної енциклопедії соціальних наук, визначається як «на-
бір поглядів, переконань і почуттів, які надають упорядкованості і сутності політичного про-
цесу і які забезпечують основні передумови та правила, які регулюють поведінку в політичній 
системі»38.

Без перебільшення можна впевнено стверджувати, що рівень політичної культури наших пар-
ламентарів є критично низьким.

Певним чином вона схожа і з правовою культурою, дослідженню якої приділено в подальшому 
значно більше уваги. Проте саме низький рівень політичної культури є головним чинником підриван-
ня одного з імперативів конституціоналізму, а саме — підпорядкування практичної політики праву. 

Савчин М. В. визначає, що «верховенство права над політикою — ідея підпорядкування ходу 
політичного процесу правилам і процедурам, що визначені Конституцією і законам України; за-
садам верховенства права у цілому»39.

35 Худенко О. О. Правові аспекти організації внутрішнього аудиту в державному секторі економіки України // Журнал «Україн-
ський адвокат». №4 (68) квітень 2012 року. — с. 70. — С. 44–47.
36 Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: у двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред.. колегія: В. Б. Авер’янов 
(голова) та ін. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. — 592 с. — С. 355–356.
37 Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
38 Aronoff, Myron J. «Political Culture», in International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Neil J. Smelser and 
Paul B. Baltes, eds., (Oxford: Elsevier, 2002), 11640.
39 Савчин М. В. Верховенство права над політикою // Мала енциклопедія конституційного права / За заг. ред проф. Ю. Л. Бо-
шицького; Київський університет права НАН України — К.: Кондор-Видавництво, 2012. — 462 с. — C. 47.



37

   

Правова культура — це, насамперед, не знання правових норм, а усвідомлення абстрактних 
правових цінностей, принципів та ідей, що століттями виношує в собі людство і відповідним чи-
ном втілює ці начала в своїй поведінці. Вона ні в якому разі не стосується правової освіченості або 
міфічної правосвідомості, яка взагалі невідома європейській правовій доктрині. 

Відсутність правової культури парламентаря не настільки помітна, як етична невихованість 
або низька моральність. Це проявляється лише в певних діях або бездіяльності, особливо коли 
вони призводять до посягання або порушення прав людини. Саме рівень правової культури і ви-
значає ступінь можливого порушення прав народу вцілому. Чим вище правова культура, тим ниж-
ча вірогідність подібних порушень взагалі. Варто відмітити досить цікаву тенденцію, що особи 
з низьким рівнем правової культури розуміють поняття «народ», як міфічне утворення без будь-
яких можливостей чи повноважень. Не враховуючи при цьому, що кожен представник «народу» 
має невичерпний перелік прав, на відміну від органів державної влади та народних депутатів, які 
мають досить обмежену компетенцію, повноваження. 

Правова культура як багатогранне і складне явище має два виміри. Внутрішній суб’єктивний 
вимір, який по суті не спричиняє ніяких наслідків і не може пізнаватися іншими суб’єктами, доки 
не буде виражений через певне волевиявлення. І зовнішній об’єктивний, що є наслідком внутріш-
нього волевиявлення, яке реалізується в певних діях чи бездіяльності. Саме зовнішній вимір 
правової культури найбільш ефективно може зазнавати певного впливу, а також співвідноситися 
з правовими нормами, звичаями, правилами. 

Прикладом таких норм, в контексті нашого дослідження є положення Регламенту, зокрема гла-
ви 9 «Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради України». 
Співвідносячи дисципліну та норми етики з правовою культурою варто виходити з того, що вони 
співвідносяться як зміст і форма. Це пов’язано з тим, що поняття правової культури є значно шир-
шим і включає в себе як дотримання норм етики, так і дотримання дисципліни.

Стаття 51 Регламенту встановлює вичерпний перелік норм етики і дисципліни, порушення 
яких забороняється:

 – вносити до залу засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання 
плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення законо-
давчої діяльності;

 – перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставан-
ням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та 
непристойні слова, закликати до незаконних дій;

 – виголошувати образливі слова на адресу іншого народного депутата або депутатської 
фракції (депутатської групи);

 – вчиняти дії, що містять ознаки злочину40.
З моменту набрання чинності Регламентом, можемо впевнено стверджувати, що у Верховній 

Раді не було проведено жодного пленарного засідання чи парламентських слухань, де не було по-
рушено ні одного з цих правил. А на деяких були порушені навіть всі, і неоднократно (наприклад, 
підписання Чорноморських статей)41. 

Виникає справедливий сумнів щодо можливості впливу Верховної Ради України на правову 
культуру народних депутатів, а тим паче контролем за її дотриманням. Крім неї цього ніхто не 
може роботи, адже до парламентаря не може застосовуватися будь-який примус, крім прямої зго-
ди на це з боку парламенту.

Спробуємо визначити проблемні моменти, які сприяють існуванню такої ситуації:
1) низький внутрішній вимір правової культури, який виявляється у небажанні підкорятися 

нормам поведінки;
2) неякісні норми, які не дають однозначних імперативних правил поведінки та не встановлю-

ють ефективних санкцій;
3) «кругова порука» серед парламентарів або негласні правила за якими вони дозволяють собі 

не звертати уваги на порушення норм поведінки, адже самі поводять себе так само, чи ще гір-
ше через низький рівень правової культури.

Визначені проблеми безсумнівно створюють несприятливі умови для розвитку правової куль-
тури парламентарів, проте жодна з них у своєму чистому існуванні не є визначальною. 

40 Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
41 Засідання Верховної Ради України 27.04.2010. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://photo.unian.net/ukr/
themes/17484
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Низький внутрішній вимір правової культури, як вже було визначено, не створює реальної за-
грози, доки не буде втілений у певних діях чи бездіяльності. Дії в основному проявляються у без-
посередньому вчинені низькоморальних та неправомірних вчинків, а бездіяльність у відсутності 
належної реакції на них. Саме це може піддаватися регулюванню, а не внутрішні низькі цілі та 
мотиви.

Закон України про Регламент є порівняно прогресивним нормативно-правовим актом. Біль-
шість наявних норм досить чітко та послідовно описують процедурні питання роботи Верховної 
Ради України. Не менш чітко і визначені діяння, які заборонено вчиняти народним депутатам. Зо-
крема в ч. 1. ст. 51 Регламенту визначено: «народним депутатам забороняється вносити до залу за-
сідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, 
інші предмети, які не мають на меті забезпечення законодавчої діяльності». Проте після фіксації 
таких дій виникає проблема застосування певних обмежень чи санкцій, але вони прямо не вста-
новлені. Навіть позбавлення права відвідувати пленарні засідання стосується лише випадків виго-
лошення образливих слів народними депутатами. При чому критерії образливості не встановлені 
і визначаються ображеною стороною, яка в свою чергу, вже потім доводитиме їх в своїй репліці чи 
перед комітетом з питань регламенту.

Доволі серйозною проблемою залишається питання культивування низького рівня правової 
культури самими представниками законодавчої влади. Порушуючи норми, стандарти, ідеали пра-
вової культури, вони не вважають за потрібне припиняти такі порушення своїх колег. По суті, на 
сьогоднішній день в українському парламенті дотримання дисципліни та норм етики зводиться 
до формального дотримання часу у своєму виступі. Це є неприпустимим з огляду на необхідність 
створення якісно нової парламентської правової традиції.

Саме в цій надзвичайно безнадійній ситуації ми дотримуємося позиції по врегулюванню вище-
вказаних проблем засобами ефективного та послідовного внутрішнього парламентського контро-
лю. Зокрема, послідовність повинна прослідковуватися не лише у його функціонуванні, а й у ста-
новленні. Зважаючи на те, що внутрішній контроль охоплює достатньо велику кількість існуючих 
організаційних взаємовідносин у структурі Верховної Ради України, спробуємо зупинитися на 
проблемі його становлення у відносинах з народними депутатами в рамках діяльності по забез-
печенню дотримання політичної та правової культури. 

Для впровадження цієї системи необхідно запровадити реальні санкції за порушення норм 
правової культури (зокрема за провокуючі, образливі, негідні дії як в стінах парламенту, так і поза 
його межами). Перелік таких порушень повинен бути максимально повним та не створювати вра-
ження про його вичерпність. Для цих потреб можливим є запровадження Кодексу етики. Санкції 
повинні бути пропорційними вчиненим порушенням. Система «порушення-оцінка-санкція» по-
винна працювати бездоганно, при цьому вона повинна бути публічно відкритою.

Не останню роль в цьому процесі займає головуючий на засіданні, який повинен оператив-
но фіксувати порушення та доводити його зміст до обговорення. Це повинно бути не правом, 
а обов’язком головуючого, що значно підвищить зовнішній вимір правової культури і зменшить 
віро гідність неоднакового фіксування порушень. Крім того, потрібно встановити автоматичну 
процедуру припинення повноважень головуючого за кількаразову відмову чи не бажання фіксу-
вати та виносити на розгляд порушення.

Проте виникає питання стосовно ефективності вищевказаних норм. Шмідт-Ассман Е., 
професор Гейдельберзького університету, зазначає що «ефективність» права вимагає в аспекті по-
переднього формування достатньої міри нормативно-правового оформлення соціальних відно-
син, і як наслідок, адекватних засобів для рішучої та своєчасної реалізації права42. 

Ми вже зазначали, що реалізація примусу до народного депутата можливо лише за згодою 
Верховної Ради України. Ця згода може бути отримана лише шляхом голосування на засіданні. 
Фактично це може перетворитися в те, що партійна більшість буде створювати постійні пере-
шкоди для меншості. Виникає також ряд питань щодо нормативно-правового акту, яким вста-
новлюватимуться порушення норм правової культури. Реально можливим способом на сьогод-
нішній день залишається проведення всеукраїнського референдуму з вищевказаних питань. Але 
досвід проведення єдиного референдуму вже показав, що парламентарі можуть не сприймати 
його результати взагалі.

42 Шмідт-Ассманн, Ебергард. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання : основ. засади та завдання систематики адм. 
права / Ебергард Шмідт-Ассманн; [пер. с нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов ; відп. ред. О. Сироїд ]. Вид. 2-е, переробл. та допов. — 
К. : К. І. С., 2009. — 523 с. — С. 64.
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Висновки
На сьогоднішній день внутрішній парламентський контроль за дотриманням політичної та 

правової культури практично відсутній. Наслідком цього є постійні парламентські кризи та зро-
стання недовіри зі сторони народу. Подібна ситуація суттєво підриває основи демократії, консти-
туціоналізму та системи стримувань і противаг. Підпорядкування практичної політики праву та 
об’єктивізація загальновизнаних норм правової культури повинна становити фундаментальну 
основу для функціонування сучасного прогресивного парламенту. 

Не останню роль відіграє становлення системи внутрішнього парламентського контролю в цій 
сфері. Саме методами внутрішнього контролю можливо досягти поставлених цілей з найменши-
ми втратами та мінімізацією деструктивних наслідків. Його правильна організація та послідовне 
здійснення дозволить не тільки підвищити зовнішній вимір культури парламентарів, а й виправи-
ти ряд системних проблем, в т.ч. заочне голосування.

Конституційна традиція України розвивається впродовж досить довгого часу. Вона характери-
зується як значними здобутками, так і циклічним повторюванням зроблених помилок.

Рівень нашого парламентаризму на сьогодні порівняно з європейськими державами досить 
низький, але це не повинно означати, що необхідно модельно керуватися їх напрацюваннями. 
Адже, в нас абсолютно інше культурне поле, і правовий менталітет за своєю унікальністю не по-
ступається країнам-засновницям Європейського союзу.

Необхідно співвідносити реально наростаючі потреби суспільства та безініціативність орга-
нів держави або зацікавленість в протилежно інших сферах. В певній мірі, це допоможе рухатися 
в правильному напрямку конституційного правотворення.
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(Частина 1)

З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ «ВЕРХНЬОЇ» ПАЛАТИ БІЛОРУСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

В статті аналізується конституційна реформа 1996 р., в результаті якої були внесені 
серйозні зміни: однопалатний Парламент був перетворений у двопалатний. Автор наводить 
думки правознавців з приводу того, яким же повинен бути білоруський Парламент, а також 
розповідає про історію появи верхньої палати з позицій конституційного права.

Ключові слова: верхня палата, сенат, порядок формування.

ВСТУП
Дуже хочеться розповісти читачеві про «верхню» палату білоруського парламенту. Відразу хотів 

би зазначити, що в білоруській науці конституційного права фундаментальних статей (в яких би 
описувалася історія появи «верхньої» палати білоруського Парламенту, де б на основі порівняль-
ного підходу розглядалася доцільність введення «верхніх» палат, тенденція розвитку формування 
«верхніх» палат, недоліки і гідності способів формування «верхніх» палат і т.д.) одиниці. Говорити 
про серйозні білоруські монографії або дисертації вже не доводиться. Результати такої діяльнос-
ті для Республіки Білорусь вже давно відомі. Читаючи юридичну літературу (статті, монографії, 
дисертації) посттрадіційних (пострадянських) країн, дивуєшся тому, що виявляється в Республіці 
Білорусь, на думку багатьох вчених-конституціоналістів пострадянських країн зовсім інший поря-
док формування верхньої палати білоруського парламенту, ніж це зафіксовано в Конституції Рес-
публіки Білорусь, або, можна почути точку зору, що в Республіці Білорусь досі конституйований 
однопалатний парламент43.

Історія появи «верхньої» палати білоруського Парламенту.
«Верхня» палата білоруського парламенту була утворена за підсумками другого республікан-

ського референдуму незалежної Білорусі, який відбувся 24 листопада 1996 року на підставі нової 
редакції Конституції запропонованої на референдумі першим Президентом Республіки Білорусь 
А. Г. Лукашенко. І яка істотно змінила систему державних органів та їх компетенцію, і закріпила 
двопалатний парламент в Республіці Білорусь.

43 Так, український дослідник професор В. Журавський в одній із статей від 2003 року, зазначає: «що стосується країн 
колишнього Радянського Союзу, то тут практика є неоднозначною. Якщо найближчий сусід Росія вже протягом двох скликань 
має двопалатний парламент, то в країнах Балтії, Білорусі, Молдові, Узбекистані вищі законодавчі органи однопалатні ». (Див.: 
Журавський В. Парламент у двох вимірах: [Точка зору про політичну реформу, про ідею створення в Україні двопалатного 
парламенту] // Голос України. — 2003. — № 70 (3070). — 11 квіт. — С. 11 ). Проте насправді це не зовсім так, а «верхня палата 
білоруського Парламенту вже була сформована 17 січня 1997». Також, російський доцент-конституціоналіст Серьогін А. В. 
зазначає, що в Республіці Білорусь: «Одна третина членів Ради Республіки призначається Президентом Республіки Білорусь, 
а особи, які раніше займали посаду Президента, є довічними членами Ради Республіки, якщо вони не відмовляться від цього». 
(Див.: Серьогін А. В. Зарубіжний досвід побудови президентської та змішаної республіки в сучасному світі // Право і держава: 
теорія і практика. — 2012. — № 4 (88). — С. 23). Хотів би звернути увагу на те, що схожих точок зору вчених-конституціоналістів 
з питання про формування верхньої палати білоруського парламенту є велика кількість. Озвучені точки зору авторів 
закріплюються в багатьох джерелах і ми могли б навести їх десятками. Звичайно, подібні твердження у нас викличуть 
заперечення. Однак, на наш погляд, слід не спростовувати їх, а розповісти читачеві історію появи «верхньої» палати білоруського 
Парламенту, Оскільки всі озвучені точки зору вчених-конституціоналістів так чи інакше пов’язані з відомою конституційною 
реформою в Республіці Білорусь 1996 року. У зв'язку з цим, ми б хотіли зробити деякий аналіз на основі архівних матеріалів, 
намагаючись сприймати факти, якими вони є, без вигадок, і звичайно розставити деякі акценти.

«верХня» палата двопалатного 
парламенту в теорії та практиці:
білорусЬ і зарубіЖний досвід 
(порівнялЬно-правовий аналіз)
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На другий республіканський референдум в Білорусі виносилися дві групи питань: одна група — 
від імені Президента Республіки Білорусь О. Г. Лукашенко, інша — від групи депутатів Верховної 
Ради 13 скликання44.

Згідно з результатами голосування, більшість голосів отримали питання, запропоновані О. Г. Лу-
кашенко. Парламент в Республіці Білорусь став по новій редакції Конституції двопалатним. До цьо-
го в Республіці Білорусь, як зазначалося, функціонувала Верховна Рада Республіки Білорусь — од-
нопалатний парламент, що складається з 260 депутатів.

«Верховна Рада Республіки Білорусь була вищим представницьким постійно діючим і єди-
ним законодавчим органом державної влади Республіки Білорусь», — встановлювала стаття 79 
Конституції Республіки Білорусь, прийнята на тринадцятій сесії Верховної Ради дванадцятого 
скликання 15 березня 1994 року. «Після введення в дію нової редакції Конституції 1996 року 
Верховна Рада була розпущена»45. Як зазначає білоруський професор-конституціоналіст 
М. Ф. Чудаков: «якщо в Конституції Білорусі 1994 р. У розділі IV« Законодавча, виконавча і су-
дова влада» гл. 3 присвячувалася Парламенту — Верховній Раді, а гл. 4 — Президенту Республі-
ки Білорусь, то в Конституції Білорусі в редакції від 24 листопада 1996 гл. 3 називається «Пре-
зидент Республіки Білорусь», а гл. 4 — «Парламент — Національні збори». Тобто, як і у Франції, 
змінилися роль і місце Парламенту і Президента: вони помінялися місцями в ієрархії органів 
держави»46.Це дійсно так, крім однієї обставини. Глава 3 в розділі IV «Законодавча, виконавча 
і судова влада» за Конституцією Республіки Білорусь від 15 березня 1994 року називалася не 
«Парламент — Верховна Рада», а «Верховна Рада Республіки Білорусь». На мою думку, для кон-
ституціоналіста — це принципово важливо. Більш того, в юридичній літературі невірно, на наш 
погляд, розуміють і сучасну конституційну дефініцію білоруського Парламенту47, а також назву 
гл. 4 Конституції Республіки Білорусь48. 

З чого все починалось?
Аналізуючи архівні матеріали, можна сказати, що деякі аргументи про введення «верхньої» па-

лати парламенту були дуже сумнівні, інші, навпаки є дуже цікавими через стільки часу. Але читачеві 
важливо знати: а навіщо унітарній Республіці Білорусь «верхня» палата? І якими аргументами на 
користь бікамералізму «захоплювали» білоруського виборця?

Звернув би увагу, на те, що при розробці білоруської Конституції в редакції від 15 березня 
1994 року більшість вчених-конституціоналістів схилялося до однопалатної структурі білоруського  

44 Президент Республіки Білорусь О.Г. Лукашенко запропонував наступні питання:

1. Перенести День незалежності Республіки Білорусь (День Республіки) на 3 липня — День визволення Білорусі від 
гітлерівських загарбників у Великій Вітчизняній війні. 
2. Прийняти Конституцію Республіки Білорусь 1994 року зі змінами та доповненнями (нова редакція Конституції 
Республіки Білорусь), запропонованими Президентом Республіки Білорусь О. Г. Лукашенком. 
3. Чи виступаєте Ви за вільні, без обмежень, купівлю і продаж землі? 
4. Чи підтримуєте Ви скасування смертної кари в Республіці Білорусь?

Група депутатів ВРБ ініціювала на референдум три питання:

1. Прийняти Конституцію Республіки Білорусь 1994 року зі змінами та доповненнями, запропонованими депутатами фракцій 
комуністів і аграріїв. 
2. Чи виступаєте Ви за те, щоб керівники місцевих органів виконавчої влади обиралися безпосередньо мешканцями 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці? 
3. Чи згодні Ви, що фінансування всіх гілок влади має здійснюватися відкрито і лише з державного бюджету? 

45 Пастухов М. И. Конституционное право Республики Беларусь. — Мн.: Право и экономика, 2005. — c. 162.
46 Чудаков, М. Ф. Конституционный процесс в Беларуси (от Привилея Казимира до Конституции Республики Беларусь): 
монография / М. Ф. Чудаков. — 2-е изд., испр. и доп. Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2008. с. 246
47 Так, в білоруській юридичній літературі зазначається, що: «Парламент Республіки Білорусь є вищим представницьким органом 
республіки, що здійснює законодавчі функції (ст. 90 Конституції). (Див.: Гулякевіч Гулякевич, А. В. Конституционный контроль: 
пособие / А. В. Гулякевич. — Мн.: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2008. — с. 46). Звернемо увагу, що така дефініція 
закріплюється в п. 1 ст. 49 Конституції Казахстану (із змінами внесеними Законом РК від 21 травня 2007 року № 254) яка говорить: 
«Парламент Республіки Казахстан є вищим представницьким органом Республіки, що здійснює законодавчі функції». Адже 
згідно з чинною Конституцією Республіки Білорусь «Парламент — Національні збори Республіки Білорусь є представницьким 
і законодавчим органом Республіки Білорусь (ст. 90)»
48  Так, російський професор-конституціоналіст Міхальова Н. А. зазначає, що: «правовий статус найвищого законодавчого 
органу державної влади, його внутрішня структура й організаційні питання діяльності, компетенція визначається Конституцією 
та спеціальними нормативними актами — регламентами. Це, зокрема, глава 4 розділу IV Конституції Білорусі — «Парламент — 
Національні збори Республіки Білорусь» (Див.: Михалева Н. А. Конституционное право зарубежных стран СНГ: Учеб. пособие. — 
М.: Юристъ, 1998. — c. 276). Але це, насправді не зовсім так, тому що в Конституції Республіки Білорусі в редакції від 24 листопада 
1996 р. (зі зм. та доп., прийнятими на респ. реф. від 17 жовт. 2004 р.) гл. 4 називається — «Парламент — Національні збори». Тобто, 
словосполучення «Республіка Білорусь» в розділі 4 не отримало спадкоємності. А ми б дуже хотіли, щоб глава 4 розділу IV 
Конституції Білорусі саме так і називалася — «Парламент — Національні збори Республіки Білорусь».
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Парламенту. Ось як про це говорить білоруський професор-конституціоналіст Г. А. Васілевіч: «ін-
шою важливою проблемою, обговорюваної при розробці проекту Конституції, є питання про те, 
яким же повинен бути вищий орган державної влади: однопалатним або двопалатним. Більшість 
схиляється до того, що це має бути однопалатний орган. Дійсно, лише у федеративних державах 
існують двопалатні парламенти. Так, в європейських державах з числом населення понад 10 мільйо-
нів, як правило, функціонує двопалатний орган»49. 

В подальшому після прийняття Конституції Республіки Білорусь від 15 березня 1994 року 
з’явилося багато підстав для появи конфліктів між законодавчою і виконавчою владами в Республі-
ці Білорусь. Як зазначає білоруський професор-конституціоналіст М. Ф. Чудаков: «можливо, голо-
вним подразником конфлікту була постійна активність Конституційного Суду, з якою він реагував 
на нормативні акти Президента, порушуючи справи по перевірці цих актів відповідно до Конститу-
ції і в результаті визнаючи їх неконституційними»50.

Звичайно, в чомусь можна дорікнути і Конституційний Суд Республіки Білорусь. Але більшість 
суддів Конституційного суду, на наш погляд, з честю витримали випробування перших суддів Кон-
ституційного Суду незалежної Республіки Білорусь, адже багато з них працювали справді на со-
вість, на верховенство Конституції, хоча звичайно, не все у них виходило.

Однак, вже в кінці серпня 1996 року Президент Республіки Білорусь був внесений Проект 
Конституції Республіки Білорусь (зі змінами та доповненнями) так звана «первісна редакція», 
яка була опублікована для народного обговорення в друкованих періодичних виданнях. Спів-
робітники Інституту державного будівництва та законодавства Валерій Сидорчук та Олена 
Зорченко провели комплексний аналіз основних положень проекту нової Конституції, запро-
понованого на референдум Президентом Республіки Білорусь. Ось що вони про це говорили 
в 1996 році: «Крім надзвичайної форми, неординарність проекту підкреслюється процедурою 
його підготовки. Якщо над проектом Конституції СРСР 1977 р. Конституційна комісія працю-
вала 16 років, над Конституцією Республіки Білорусь дві комісії працювали 4 роки, то запро-
понований проект підготовлений у найкоротший термін невідомими розробниками, фінансу-
вання та матеріально-технічне забезпечення яких здійснювалося невідомо з яких джерел»51. 
Як зазначає білоруський професор-конституціоналіст Г. А. Василевич: «треба відразу відзна-
чити, що перший опублікований проект був достатньо жорстким, містив безліч явно недемо-
кратичних норм, що викликало справедливі заперечення з боку учасників народного обгово-
рення проекту, і насамперед це стосувалося організації, діяльності, повноважень центральних 
органів державної влади52. 

У Проекті Конституції Республіки Білорусь (зі змінами та доповненнями) передбачався дво-
палатний парламент. Багато учасників народного обговорення з несхваленням поставилися до 
установи в Республіці Білорусь двопалатного парламенту. Багато говорили що «для настільки ра-
дикальних перетворень немає підстав». Проти двопалатного парламенту виступали багато великих 
конституціоналістів (В. Г. Тихін, С. І. Тишкевич, А. Матусевич та ін.) Так, С. І. Тишкевич, суддя 
Конституційного Суду Республіки Білорусь (1994–1996) говорив: «Не буду аналізувати конкретні 
норми цього Проекту, обмежуся лише заявою, що пропозиція заснувати в нашій невеликій унітарній 
республіці двопалатний парламент сприймаю саме як спробу звести роль законодавчої гілки влади 
практично до «нуля». Ця ж мета переслідується і в багатьох інших нормах запропонованого Пре-
зидентом проекту Конституції»53. 

Також, член-кореспондент НАН Білорусі В. Г. Тіхін, який на той час обіймав посаду Голо-
ви Конституційного Суду Республіки Білорусь, говорив: «Прэзідэнтам ставіцца пытанне аб 
стварэнні ў рэспубліцы двухпалатнага парламента, які складаўся б з палаты прадстаўнікоў і сената. 
Прэзідэнт павінен памятаць, што, яшчэ з’яўляючыся дэпутатам Вярхоўнага Савета XII склікання 
і членам Канстытуцыйнай камісіі, ён і іншыя члены гэтай камісіі ўсебакова прааналізавалі гэтую 
ідэю і прыйшлі да высновы аб яе непрыдатнасці і непаўнацэннасці для нашай невялікай ўнітарнай 
дзяржавы. На карысць такой высновы таксама гавораць прыклады многіх малых еўрапейскіх (і не 

49 Василевич Г. А. О проекте новой Конституции Республики Беларусь // Краткая история создания Конституции Республики 
Беларусь / Сборник материалов: в 3 т. Т. 2. Мн. — 2010. — C. 286
50 Чудаков, М. Ф. Конституционный процесс в Беларуси (1447–1996 гг.): монография / М. Ф. Чудаков. — Мн.: Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. — с. 277.  
51 В. Сидорчук, Е. Зорченко. Доказательство от противного (Для Беларуси разработана новая Конституция) // Краткая история 
создания Конституции Республики Беларусь / Сборник материалов: в 3 т. Т. 3. Мн. — 2010. — С. 106
52 Василевич, Г. А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник / Г. А. Василевич. — Мн.: ИООО «Право и экономи-
ка», 2002. — С. 97
53 «Круглый стол» в Конституционном Суде (Обсуждаем проекты конституции…) // Краткая история создания Конституции 
Республики Беларусь / Сборник материалов: в 3 т. Т. 3. Мн. — 2010. — C. 353
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толькі еўрапейскіх) дзяржаў, якія цудоўна абыходзяцца аднапалатнымі парламентамі. Ці гэтым нам 
трэба выдзяляцца сярод іх? Можа, мы абыдземся без сваіх дамарослых сенатараў?»*54. 

Доктор права А. Матусевич, який на той момент був директором Білоруського інституту дер-
жавного будівництва та законодавства при обговоренні Проекту Конституції висловлював свої за-
уваження, зокрема, і про заснування в Республіці Білорусь двопалатного парламенту.

Так, А. Матусевіч відзначав: «ўстанаўліваецца ў новым Нацыянальным сходзе тэрмін праця-
гласці сесій: не больш чым 80 дзен, а другая сессія — не больш як 90 дзен. Практычна на працягу 
сямі месяцаў не будзе дзейнічаць заканадаўчы орган…»…«Есць і іншыя пытанні да прапанаванага 
праекта Канстытуцыі: у чым сэнс двухпалатнай сістэмы парламента, ці ліквідуе яна магчымасць 
канфлікту паміж заканадаўчай і выканаўчай уладамі? Не, Прэзідэнт можа вяртаць законы як 
у аднапалатны, так і ў двухпалатны парламент. Ці дае гэта магчымасць больш стараннай прапрацоўкі 
законапраектаў? Але гэта залежыць ад працэдуры разгляду законапраектаў, ад таго як пастаўлена 
дзейнасць у Вярхоўным Савеце. Цяпер практычна гатовы рэгламент Вярхоўнага Савета, у якім 
прадугледжаны многія аспекты працэдуры для больш дакладнай падрыхтоўкі законаў. Далей 
шырокія паўнамоцтвы, паводле гэтага праекта, пераходзяць ад Вярхоўнага Савета да Прэзідэнта, 
з’яўляецца новы тып нарматворчых актаў Прэзідэнта — дэкрэты»...«Такім чынам, я ў цэлым не бачу 
сэнсу ў прапаноўваемай двухпалатнай сістэме, мне здаецца, што гэта надуманная схема…»*55. 

Тим не менш, були присутні точки зору, які схвалювали установу двопалатного парламенту 
в Республіці Білорусь. Так, член-кореспондент НАН Білорусі В. Шабайлов зазначав: «вдоскона-
ленню законотворчої діяльності сприяла б установа в Республіці Білорусь двопалатного парла-
менту» ... «воно створило б гарантії запобігання корпоративності в діях парламентарів, прийняття 
зважених, якісних законів, всебічного урахування місцевих особливостей та інтересів регіонів». 
Більш того, «ще при розробці нинішньої Конституції Республіки Білорусь висувалася такого 
роду ідея. Однак штампи минулого мислення не дозволяли втілити її в реальність. А адже, по суті, 
у всіх країнах світу функціонує 2-палатний парламент, наприклад в Японії — Палата представни-
ків і Палата радників (ст. 42 Конституції Японії), у Франції — Національні збори і Сенат (ст. 24 
Конституції Французької Республіки), в Італії — Палата депутатів і Сенат (ст. 55 Конституції 
Італійської Республіки). Здійснення законодавчої діяльності в цих країнах двопалатним парла-
ментом створює реальні гарантії ефективної законотворчості. Такого роду світовий акт (можливо 
автор мав на увазі термін «світовий досвід». — О. Г.) законодавчої діяльності слід було б прийня-
ти і в Білорусі»56. Дійсно, ідея про двопалатний парламент в Республіці Білорусь висувалася ще 
при розробці Конституції Республіки Білорусь, яка згодом була прийнята 15 березня 1994 року. 
Адже «ще за шість років до листопадового референдуму (від 24 листопада 1996 року. — О. Г.) при 
розробці Конституції Білорусі експерт Конституційної комісії (КС) Верховної Ради Д.Тагунов 
пропонував наступне:« необхідно істотно скоротити кількість депутатів парламенту (160–180 чо-
ловік) і перетворити його в двопалатну структуру. Нижня палата «народних представників» (при-
близно 120 чоловік) повинна розробляти і затверджувати закони. На думку Д. Тагунова, «всі де-
путати цієї палати повинні бути звільнені від постійної роботи і отримувати пристойну їх статусу 

* «Президентом ставиться питання про створення в республіці двопалатного парламенту, який складався б з палати представників 
і сенату. Президент повинен пам’ятати, що, ще перебуваючи депутатом Верховної Ради XII скликання і членом Конституційної 
комісії, він та інші члени цієї комісії всебічно проаналізували цю ідею і дійшли висновку про її непридатність та неповноцінності 
для нашої невеликої унітарної держави. На користь такого висновку також свідчать приклади багатьох малих європейських (і не 
тільки європейських) держав, які чудово обходяться однопалатними парламентами. Чи цим нам треба виділятися серед них? 
Може, ми обійдемося без своїх доморощених сенаторів?» 

54 В. Ціхіня: «Нельга пускаць насустрач два цягнікі па адной лініі (некаторыя развагі з нагоды маючага адбыцца рэфарміравання 
канстытуцыйнага ладу ў рэспубліцы) // Краткая история создания Конституции Республики Беларусь / Сборник материалов: 
в 3 т. Т. 3. Мн. — 2010. — C. 381
* Так, А. Матусевіч зазначав: «встановлюється в нових Національних зборах термін тривалості сесій: не більше 80 днів, 
а друга сесія — не більше 90 днів. Практично протягом семи місяців не буде діяти законодавчий орган...»...«Є й інші питання до 
запропонованого проекту Конституції: у чому сенс двопалатної системи парламенту, чи усуває вона можливість конфлікту між 
законодавчою і виконавчою владою? Ні, Президент може повертати закони як в однопалатний, так і в двопалатний парламент. 
Чи дає це можливість більш ретельного опрацювання законопроектів? Але це залежить від процедури розгляду законопроектів, від 
того як поставлена   діяльність у Верховній Раді. Зараз практично готовий регламент Верховної Ради, в якому передбачено багато 
аспектів процедури для більш точної (чіткої) підготовки законів. Далі широкі повноваження, згідно з цим проектом, переходять від 
Верховної Ради до Президента, з’являється новий тип нормотворчих актів Президента — декрети»...« Таким чином, я в цілому не 
бачу сенсу в пропонованій двопалатної системі, мені здається, що це надумана схема…»

55 А. Матусевіч: «У выніку прыняцце прапанаванага праекта Канстытуцыі настане перыяд прававой няпэўнасці» // Краткая 
история создания Конституции Республики Беларусь / Сборник материалов: в 3 т. Т. 3. Мн. — 2010. — С. 411, 412
56 В. Шабайлов. Полномочия ветвей власти в законотворческой деятельности должны быть сбалансированы // Краткая история 
создания Конституции Республики Беларусь / Сборник материалов: в 3 т. Т. 3. Мн. — 2010. — C. 396
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винагороду». Верхня палата парламенту (приблизно 50 чоловік) формується за територіальною 
ознакою і схвалює закони, прийняті нижньою палатою»57. 

Що стосується того, що, «по суті, у всіх країнах світу функціонує двопалатний парламент», то, 
це можливо опечатка, так як якщо підняти матеріали 1995–1997 рр. І подивитися скільки було країн 
з двопалатним парламентом, то виявиться, що їх і не так багато було. Так, Голова Ради Федерації 
Федеральних Зборів РФ Е. С. Строєв у 1997 році зазначав: «двопалатні парламенти на сьогоднішній 
день існують у 58 країнах світу»58. 

Також професор А. М. Абрамович, який був у 1996 році Головою комісії з узагальнення про-
позицій і зауважень до проекту змін і доповнень Конституції Республіки Білорусь, в цілому, 
так охарактеризував запровадження двопалатного парламенту в Республіці Білорусь: «Жыцце 
так уладкавана, што кожная ўлада як пэўны сацыяльны арганізм імкнецца расшырыць свае 
паўнамоцтвы, гэта аб’ектыўны закон. Так бывае і ў іншых краінах, але ў разумна арганізаваных 
дзяржаўных сістэмах прадугледжваюцца механізмы, якія дзейнічаюць як стрымліваючыя, не 
только паміж ўладамі, але і ўнутры саміх уладаў. На мой погляд, такія механізмы патрэбны 
і заканадаўчай, і выканаўчай уладзе. Такім стрымліваючым механізмам для заканадаўчай ўлады 
з’яўляецца двухпалатная сістэма. З аднаго боку, існуе спецыяльны прафесіянальны орган, 
які працуе у галіне заканатворчасці, — гэта палата дэпутатаў або прадстаўнікоў; другая палата 
выконвае экспертна–кантрольныя функцыі, але не рашаючыя, на нейкі момант яна можа 
прытармазіць рух недаспелых, скажам так, законаў. Другая палата магла б таксама вырашаць 
пытанні, звязанныя з назначэннем вышэйшых службовых асоб дзяржавы ў межах кампетэнцыі 
парламента. Гэта Сенат. Ен адлюстроўвае пераважна не палітычныя, а рэгіянальныя інтарэсы. Але 
ў выніку палата прадстаўнікоў можа свой, дапусцім, закон, нават калі сенат яго адхіляе, рухаць 
іншым канстытуцыйным шляхам»*59. Таким чином, професор А. М. Абрамовіч звернув увагу 
на дуже важливу функцію в двопалатному парламенті, яку виконує верхня палата усередині 
парламентської системи «стримувань і противаг», функцію «бар’єра», тим самим стримуючи 
нижню палату на шляху поспішних і непродуманих рішень і ін.

Цікаво, також привести точку зору Володимира Андрейченко, який на сьогоднішній день 
займає посаду Голови Палати представників (нижньої палати) Національних зборів, а в 1996 році 
зазначав, що: «Прымальнай, на мой погляд з’яўляецца і ідэя двухпалатнага парламента, які існуе 
ў многіх дэмакратычных краінах. Прадстаўнікі верхніх палат у некаторых з іх нават не выбіраюцца, 
а назначаюцца кіраўнікамі дзяржаў або фарміруюцца змяшаным шляхам. Так адбываецца ў Канадзе, 
ФРГ, Бельгіі, Турцыі. І нічога, заканадаўчая ўлада там дзейнічае даволі паспяхова. Перакананы, 
што двухпалатны парламент будзе ў большай ступені садзейнічаць прынцыпу раздзялення ўладаў 
і асабліва іх ўраўнаважванню. Да таго ж пры разумным размежаванні паўнамоцтваў паміж палатамі 
забяспечваецца больш поўнае прадстаўніцтва насельніцтва ў цэлым усей дзяржавы, а таксама 
рэгіенаў»60*. 

Строкатість у вирішенні таких питань як спосіб формування верхньої палати парламенту — ве-
личезний. Навряд чи варто в цій частині статті детально аналізувати способи формування верхніх 

57 Див.: Место и роль Национального собрания Республики Беларусь в конституционной системе разделения властей: материалы 
науч. — теорет. — конф. (г. Минск, 16 дек. 2008 г.) / Институт парламентаризма и предпринимательства. — Минск: Иппокрена, 
2008. — C. 54
58 На пути согласия в законотворчестве (на вопросы корреспондента журнала отвечает Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Е. С. Строев) // Журнал российского права. — 1997. — № 12. — C. 6
* «Життя так влаштоване, що кожна влада як певний соціальний організм прагне розширити свої повноваження, це об’єктивний 
закон. Так буває і в інших країнах, але в розумно організованих державних системах передбачаються механізми, які діють як 
стримуючі, не тільки між владою, але і всередині самої влади. На мій погляд, такі механізми потрібні і законодавчій, і виконавчій 
владі. Таким стримуючим механізмом для законодавчої влади є двопалатна система. З одного боку, існує спеціальний професійний 
орган, який працює у сфері законотворчості, — це палата депутатів або представників; друга палата виконує експертно-контрольні 
функції, але не вирішальні, на якийсь момент вона може пригальмувати рух недозрілих, скажімо так, законів. Друга палата могла 
б також вирішувати питання, пов’язані з призначенням вищих посадових осіб держави в межах компетенції парламенту. Це Сенат. 
Він відображає переважно не політичні, а регіональні інтереси. Але в підсумку палата представників може свій, припустимо, закон, 
навіть якщо сенат його відкидає, рухати іншим конституційним шляхом».

59 А. М. Абрамовіч: «Прэзідэнтам прапанавана канстытуцыйная рэвалюцыя» // Краткая история создания Конституции Респуб-
лики Беларусь / Сборник материалов: в 3 т. Т. 3. Мн. — 2010. — С. 116
* «Прийнятною, на мій погляд є і ідея двопалатного парламенту, який існує в багатьох демократичних країнах. Представники верхніх 
палат у деяких з них навіть не вибираються, а призначаються главами держав або формуються змішаним шляхом. Так відбувається в Канаді, 
ФРН, Бельгії, Туреччини. І нічого, законодавча влада там діє досить успішно. Переконаний, що двопалатний парламент буде більшою 
мірою сприяти принципом поділу влади і особливо їх врівноваженню. До того ж при розумному розмежуванні повноважень між палатами 
забезпечується більш повне представництво населення в цілому всієї держави, а також регіонів».

60 У. Андрэйчанка: «Рэферэндум паскорыць рэформы» // Краткая история создания Конституции Республики Беларусь / Сбор-
ник материалов: в 3 т. Т. 3. Мн. — 2010. — 489 с.
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палат у зарубіжних країнах, такі рішення, повторюємо, залежать від умов кожної країни і вирішу-
ються творцями конституцій, з урахуванням своїх специфічних обставин і цілей ведення верхньої 
палати. Тим не менш, звернув би увагу читача, на приклади країн які наводив в 1996 році В. Ан-
дрійченко: «Канада (федерація), ФРН (федерація), Бельгія (федерація), а в Туреччині61 верхня 
палата парламенту, слід нагадати, в загалом-то і не передбачена, оскільки Парламент Туреччини — 
однопалатний.»

До речі, звернув би увагу читача, на те, що саме в цьому Проекті Конституції Республіки Біло-
русь (Див.: Народна газета. 1996, 31 серпня — 2 вересня) запропонованого на референдум Пре-
зидентом Республіки Білорусь і містився той самий «відомий»62 порядок формування верхньої 
палати білоруського парламенту, який всі так часто цитують в юридичній літературі пострадян-
ських країн.63 

Тим не менш, з боку учасників народного обговорення було багато заперечень за «первісним» 
Проектом Конституції (зі змінами та доповненнями) запропонованого Президентом Республіки 
Білорусь які стосувалися системи державної влади. Деякі зауваження були в подальшому врахо-
вані, а до деяких зауважень не прислухалися. Якщо говорити про «верхню» палату, то учасники 
народного обговорення пропонували значно «збавити» кількість сенаторів. Цю ідею, поряд з ін-
шими «підхопила» фракція «Злагода»64 і ініціювала збір підписів під зверненням депутатів до 
Президента Республіки Білорусь про те, щоб у президентському проекті були враховані їхні кон-
кретні пропозиції. Ось як про це говорить Голова комісії з узагальнення пропозицій і зауважень 
до проекту змін і доповнень Конституції Республіки Білорусь А.М. Абрамович: «Як мені відомо, 
вже набралося понад 100 підписів депутатів Верховної Ради Республіки Білорусь. Досить кон-
структивні є пропозиції. Наприклад, істотно зменшити кількість сенаторів, призначуваних Пре-
зидентом, скажімо по одному від кожної області. Вважаю, правильно. Представники Президента 
повинні бути в Парламенті. Але не варто главі держави, виконавчій владі мати свою велику при-
сутність в законодавчому органі. Все ж таки це влада окрема. А невелика присутність лише зміц-
нить зв’язок між двома гілками влади. Звичайно, останнє слово — за Президентом, але все каже 
про те, що така пропозиція депутатів Верховної Ради має бути врахована». 

Хотів би відзначити, що Президент Республіки Білорусь згодом вніс зміни в Проект Консти-
туції, в якому передбачалося призначення у верхню палату — Сенат (пізніше її намічалося назвати 
Державна Рада, а в подальшому верхня палата отримала іншу назву — Рада Республіки) тільки вісім 
членів65. 

Сьогодні двопалатний парламент в зарубіжних (європейських) унітарних країнах сприймаєть-
ся вже більш спокійно. Адже є приклади унітарних країн (вони були і в 1996 році), в яких був за-
снований двопалатний парламент: Іспанія, Італія, Ірландія, Польща, Чехія, Румунія, Франція і так 
далі. у деяких випадках слід враховувати певну «складність» територіального устрою названих 
країн, як, наприклад, в Італії з її автономними областями66, або Іспанію, яку іноді дослідники на-
зивають, тепер уже федерацією. У деяких країнах двопалатна система створена в умовах унітарної  

61 У Туреччині, згідно четвертої конституції, схваленої на всенародному референдумі 9 липня 1961 Парламент був перетворений 
на двопалатний, а після прийняття конституції на загальнонародному референдумі в листопаді 1982 р. передбачений однопалатний 
парламент — Великі національні збори Туреччини.
62 Ч. 2 cт. 91 Проекту Конституції встановлювала: «Сенат є палатою територіального представництва. До Сенату входять по 
де’вять сенаторів від кожної області і міста Мінська. По шість сенаторів від кожної області і міста Мінська обирається таємним 
голосуванням на засіданнях депутатів місцевих рад депутатів базового рівня кожної області і міста Мінська. Одна третина сенаторів 
призначається Президентом Республіки Білорусь. Особи, які раніше займали посаду Президента, є сенаторами довічно, якщо вони 
не відмовляться від цього»(Див.: Проект Конституции Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями) // Народная газета.  
31 августа — 2 сентября 1996 года. C. 7, 8, 9, 10)
63 Так, російський конституціоналіст Павлов Є.Я. зазначає, що: «в Республіці Білорусь Національні збори складаються з Палати 
представників і Сенату. Палата представників обирається на основі загального, рівного, вільного, прямого виборчого права 
при таємному голосуванні. Сенат є палатою територіального представництва і складається з представників областей та міста 
Мінська (по дев’ять від кожного). По шість сенаторів від кожної області і міста Мінська «обираються таємним голосуванням на 
засіданнях депутатів місцевих рад депутатів базового рівня областей та Мінська» (ст. 91 Конституції). Одна третина членів Сенату 
призначається Президентом Республіки Білорусь. Конституція закріплює також положення про те, що особи, які раніше займали 
посаду Президента, є сенаторами довічно, якщо вони не відмовляться від цього». (Див.: Конституционное право зарубежных стран: 
Учебник / Под общ. ред. чл. — корр. РАН, проф. М.В. Баглая, д.ю.н., проф. Ю.И. Лейбо и д.ю.н., проф. Л.М. Энтина. — 2-е изд., 
перераб. М.: Норма, 2008. — c. 854).
64 (Пропрезидентська фракція. — О. Г.)
65 Президент Республіки Білорусь визнав також необхідним виключити з Проекту Конституції Республіки Білорусь положення 
про те, що «особи, які раніше займали посаду Президента, є сенаторами довічно, якщо вони не відмовляться від цього».
66 Ряд дослідників відзначають, що в Італії, наприклад, двопалатна структура парламенту обумовлена   існуванням автономій 
Сицилії, Сардинії, Долини Аоста, та інших автономних адміністративних областей: Трентіно-Альто-Адідже, провінцій Тренто 
і Больцано та ін. Двопалатний парламент Франції — данина заморським територіям.



46

 

держави як відновлення історичної традиції (Польща, Чехія, Румунія)67. Тобто, про це, також не 
слід забувати. Але в «бурхливому» 1996 році запропонувати двопалатний парламент в унітарній 
Білорусії — це було дуже велика сміливість.

Тим не менш, як зазначає білоруський професор-конституціоналіст Г. А. Василевич: «... в оста-
точний варіант, запропонований для народного голосування, були включені і деякі такі норми, які 
принципово відрізняють білоруську Конституцію від Конституцій інших країн»68. 

Згідно з оновленою Конституцією Республіки Білорусь в редакції від 24 листопада 1996 р., 
тільки нижня палата Парламенту (Палата представників) сформувалася з числа депутатів Вер-
ховної Ради Республіки Білорусь 13 скликання. Як відомо, їх було обрано до дня республікан-
ського референдуму 199 осіб, з конституційного складу Верховної Ради який складався з 260 де-
путатів.

Але слід нагадати, що в прикінцевих (перехідних) положеннях початкового варіанта Проекту 
Конституції Республіки Білорусь запропонованого Президентом від 30 серпня 1996 року містилася 
«цілком прийнятна на перехідний період норма, згідно якої обидві палати (а не тільки нижня пала-
та — О. Г.) Парламенту формувалися з депутатів Верховної Ради69. Тим не менш, в остаточній редак-
ції Проекту Конституції запропонованої Президентом Республіки Білорусь на республіканському 
референдумі з’явилася інша норма щодо цього питання. У Проекті Конституції Республіки Біло-
русь в остаточній редакції стаття 143 встановлювала: «у місячний термін з дня набрання чинності 
цієї Конституції Верховна Рада Республіки Білорусь та Президент Республіки Білорусь формують 
Палату представників з числа депутатів Верховної Ради, обраних до дня призначення дати прове-
дення республіканського референдуму 1996 року. При цьому депутати Верховної Ради Республіки 
Білорусь зберігають свої повноваження протягом строку, передбаченого цією Конституцією. Термін 
їх повноважень обчислюється з дня набрання чинності цієї Конституції. А Рада Республіки форму-
ється в порядку, передбаченому статтею 91 цієї Конституції. Якщо у зазначений строк склад Палати 
представників не буде сформована внаслідок розбіжностей між Президентом і Верховною Радою, 
Президент відповідно до пунктів 2 і 3 статті 84 цієї Конституції розпускає Верховну Раду і призна-
чає вибори до Парламенту». 

Таким чином, за Конституцією Республіки Білорусь в ред. 1996 р. була утворена тільки нижня 
палата білоруського парламенту — Палата представників. Разом з тим, підраховано, що з Верхов-
ної Ради 13-го скликання до складу Палати представників було делеговано від фракції «Згода» 
(Пропрезидентська фракція — А.Г.) 52 людини (47,3 відсотка), від аграріїв 24 (21,8 ), від комуніс-
тів — 21 (19,2), від соціал-демократичної фракції «Союз праці» — 6 (5,4), від фракції «Громадянська 
дія» — жодного, а незалежних депутатів — 7 (6,4)». з тексту ясно, що багато депутатів Верховної 
Ради Республіки Білорусь відмовилися увійти до новоствореної палату. Так, білоруський дослідник 
Кунцевич К. Н. зазначає, що: «53 депутата отказались работать в Палате представителей — и в ско-
ром времени большинство из них и составило так называемую оппозицию»70. 

На порядку денному стояло питання про формування верхньої палати білоруського парламен-
ту — Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь. з загальних вихідних конституцій-
них положень у статті 91 Основоположного акту встановлювалося, що Рада Республіки є палатою 
територіального представництва і «від кожної області і міста Мінська таємним голосуванням оби-
раються на засіданнях депутатів місцевих Рад депутатів базового рівня кожної області і міста Мін-
ська по вісім членів Ради Республіки. Вісім членів Ради Республіки призначаються Президентом 
Респуб ліки Білорусь ».

Позачергові вибори необхідно проводити було достроково швидко. у зв’язку з цим був потрібний 
спеціальний нормативно-правовий акт, що регулює ці питання. у той же час прийняти закон про 
порядок виборів у верхню палату — Рада Республіки не представлялося можливим, оскільки в за-
конотворчому процесі брала участь і верхня палата. Адже саме в Раду Республіки надходять проекти 
законів прийняті Палатою представників. Оскільки Рада Республіки не могла здійснювати свою 
діяльність, порядок проведення виборів у нього на основі конституційних положень був детально 
визначений в нормативному акті, який видав Президент. На виконання частини другої статті 91 

67 Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Г. А. Василевич, Н. М. Кондратович, Л. А. Приходько; Под 
общ. ред. Г. А.Василевича. — Мн.: Книжный Дом, 2006. — С. 371.
68 Василевич, Г. А. Конституционное право Республики Беларусь: Учебник / Г. А. Василевич. — Мн.: Книжный Дом, 
2010. — С. 127
69 Василевич, Г. А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник / Г. А. Василевич. — Мн.: ИООО «Право и экономика», 
2002. — С. 483
70 Кунцевич К. Н. Конституционное право Республики Беларусь: Монография / К. Н. Кунцевич. — Мн.: Молодежное научное 
общество, 2005. — C. 122
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Конституції Республіки Білорусь 1994 р. (із змінами та доповненнями) Президентом Республіки 
Білорусь було видано Указ від 06.12.1996 р. № 51371* 

Пізніше на підставі Положення про вибори членів Ради Республіки Національних зборів Рес-
публіки Білорусь, затвердженого Декретом72*.Президента № 3 від 11 грудня 1996 р., була утворена 
верхня палата нового парламенту — Рада Республіки Національних зборів Республіки Білорусь — 
у складі 64 осіб». У Декреті Президента Республіки Білорусь «Про затвердження Положення про 
вибори членів Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь» у статті 3 встановлюва-
лося що «Вибори членів Ради Республіки є непрямими: громадяни Республіки Білорусь, що воло-
діють виборчим правом, делегують депутатам місцевих Рад депутатів базового рівня і міста Мінська 
право обирати членів Ради Республіки»73.

У подальшому Парламент (обидві палати) прийняв закон (Виборчий кодекс Республіки Бі-
лорусь) з питання про формування верхньої палати Парламенту — Ради Республіки Національ-
них зборів74.
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From the history of the creation of the «upper» chamber
of the Belarusian parliament

The article analyzes the constitutional reform of 1996, which resulted in significant changes have been 
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71* В Указі від 06.12.1996 р. № 513 встановлювалося: «1. Провести до 17 грудня 1996 року в кожній області та місті Мінську спільні 
засідання президій місцевих Рад депутатів базового рівня (міста Мінська) та відповідних виконавчих комітетів для висунення 
кандидатів у члени Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь», а в другому пункті Указу зазначалося «провести 
до 26 грудня 1996 збори депутатів місцевих Рад базового рівня по областях і місту Мінська для обрання членів Ради Республіки 
Білорусь Національних Зборів Республіки Білорусь» (Див.: О реализации части второй статьи 91 Конституции Республики 
Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями) // Народная газета. — 10 снежня. — 1996 г. №309 (1594). — С.1)
72* Як зазначає білоруський дослідник К. Н. Кунцевіч: «Після опублікування вищеназваного декрету (№ 3) деякі політики 
виступили в пресі з твердженням, що він не є легітимним, оскільки ст. 101 Конституції Республіки Білорусь забороняє Президенту 
видання декретів, що передбачають зміну порядку виборів Парламенту. (Див.: Кунцевич К. Н. Конституционное право Республики 
Беларусь: Монография / К. Н. Кунцевич. — Мн.: Молодежное научное общество, 2006. — C. 126). Також були суттєві протиріччя 
між Конституцією Республіки Білорусь і Декретом. Як зазначає білоруський професор-конституціоналіст Г. А. Василевич: «вибори 
нового складу палат Парламенту відповідно до Конституції повинні призначатися не пізніше чотирьох місяців і проводяться не 
пізніше 30 днів до закінчення повноважень палат чинного скликання. Декретом Президента передбачено призначення Президентом 
виборів членів Ради Республіки не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну повноважень Ради Республіки ». (Див.: Василевич, 
Г. А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник / Г. А. Василевич. — Мн.: ИООО «Право и экономика», 2002. —  
С. 543). Тим не менш, білоруські вчені зійшлися на думці, що дійсно, порядок виборів депутатів Палати представників і членів 
Ради Республіки повинен регулюватися законом. Однак у зв’язку з тим, що повноваження Верховної Ради XIII скликання були 
припинені, а в новому Парламенті була сформована лише Палата представників, у той час як у прийнятті законів беруть участь 
обидві палати, вихід був знайдений у виданні Декрету Президента Республіки Білорусь.
73 Декрет Президента Республіки Білорусь від 11 грудня 1996 р. № 3 «Об утверждении Положения о выборах членов Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь» // Народная газета. — 1996. — 12 снежня. № 311 (1596). — С. 1,2
74 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. — 2000. — № 6. — Ст. 97.
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Мета: проаналізувати сутність поняття «політична етика» та визначити проблеми її 
реалізації в діяльності вітчизняних і зарубіжних політиків. 

Аннотація: у даній статті розкривається сутність поняття «політична етика» як фено-
мен полі тичного життя держави, невід’ємного атрибуту її право вого статусу, реального показника 
вимогливо сті громадян до своїх народних представників, мірило їхньої громадської відповідальнос-
ті та моральності. Проаналізовано проблеми та шляхи реалізації складових політичної етики в ді-
яльності вітчизняних і зарубіжних народних обранців, як на рівні законодавчого забезпечення, так 
і морального, пов’язаного з формуванням громадянського суспільства в Україні. 

Ключові слова: етика, політична етика, мораль, цінності, народний депутат.
Політична етика (грец. ethika, від ethos — звичай, характер) — галузь, аспект загальної етики, 

що досліджує моральні засади політики і влади у широкому розумінні), професійну етику суб’єктів 
політичної діяльності (у вузькому розумінні).

До основних засад політичної етики віднесенні не насилля, правдивість, справедливість, відпо-
відальність, інші моральні цінності, які сповідує людство. Зокрема, ідея етики ненасилля, зародилась 
ще у релігіях Давнього Сходу і стала складовою частиною різних релігійних течій. Ще у VІ–V ст. до 
н.е., китайський мислитель засновник даосизму Лао Цзи — М. Ганді стверджував, що — «головним 
принципом життя, котре є дуже важким і приносить багато лиха, повинно стати ненасилля. Зусилля 
суспільства, породжені цивілізацією, ведуть до протиріччя людини і світу, до дисгармонії, адже — 
якщо хто-небудь прагне оволодіти світом і маніпулює ним, той зазнає невдачі. Оскільки світ — це 
священна посудина, котрою не можна маніпулювати. Якщо ж хто хоче маніпулювати ним, знищить 
його. Якщо хто хоче привласнити, втратить його» (7). 

Незважаючи на глибинні корені даного явища, питання парламентської етики залишається 
одним з найважливіших та маловивчених напрямів су часного етико-правового знання. Нагальна 
потре ба його вивчення зумовлена розвитком й стано вленням інформаційних суспільств зі сталим 
розвитком, політика яких ґрунтується на демократичних й гуманістичних засадах. 

В Україні також питання розвитку демократичного суспільства є актуальним. Парламент Украї-
ни не має більш важливого завдання ніж зміцнення українського суспільства, якому сприятиме, 
у т.ч., становлення парламентської етики, як:

 – важливого фактора полі тичного життя держави;
 – невід’ємного атрибуту право вої держави;
 – реального показника вимогливо сті громадян до своїх представників;
 – мірила (критерія) громадської моральності. 

Адже українському народові не байдуже, які моральні якості притаманні його представни кам, 
який спосіб життя вони сповідують, які ціннісні і нормативні підстави переважають у їхній діяльнос-
ті, якими прави лами службової поведінки, співробітництва та прийн яття рішень вони опікуються.

Тому найдоступнішим критерієм оцінювання стану оволодіння парламе нтською етикою є сукуп-
ність правил поведінки депутатського корпусу, які у різних парламентах мають законодавче відобра-
ження. В Україні вони закріплені у Законах України «Про статус народного депутата України» (2), 
«Про правила етичної поведінки» (3), та у Регламенті Верхов ної Ради України (4).

Зокрема, Регламентом Верхов ної Ради України закріплено певні норми дисципліни та етики, 
яких мають дотримуватися народні депутати та інші особи, присутні на пленарних засіданнях Вер-
ховної Ради, а також санкції, які можуть застосовуватися в разі порушення цих норм. 

Так, народним обранцям забороняється:
 z вживати образливих висловлювань, непристойних слів,
 z закликати до насильницьких дій, перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (ви-

гуками, оплесками, розмовами по мобільному телефону тощо);
 z вносити до зали засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання пла-

кати, лозунги, гучномовці та інші предмети, які не мають на меті забезпечення законодавчої 
діяльності тощо.

За ці та інші види порушень Регламентом передбачено санкції, більшою мірою — дисциплі-
нарного характеру — попередження, припинення виступу народного депутата, позбавлення права 
брати участь у пленарних засіданнях (до п’яти), надання суспільного розголосу щодо всіх випад-
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ків порушень дисципліни та процедури у Верховній Раді, із зазначенням прізвищ тих депутатів, 
які припустилися рукоприкладства чи вчинили інші дії неетичного характеру. Цим мають займа-
тися засоби масової інформації, Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення 
діяльності Верховної Ради України, які є запорукою дотримання принципу стримувань і противаг 
у парламенті.

Щодо санкцій матеріального характеру — такі накладаються, за звичай, за «прогули» пленар-
них засідань парламентарями. За Регламентом, якраз дані письмової реєстрації народних депутатів 
слугують підставою для нарахування їм заробітної платні. У Регламенті Верховної Ради України 
(стаття 26) міститься санкція: у разі, якщо депутат не підтвердив свою присутність власноручним 
підписом (не пройшов письмової реєстрації), є підстави для не нарахування йому виплат за час учас-
ті в пленарних засіданнях.

У зарубіжних парламентах (Польща, Велика Британія, Чехія, Румунія та інші країни) звичною 
є практика видалення депутата із зали парламенту, а також застосування щодо нього матеріальних 
санкцій. Обов’язок із забезпечення порядку в залі пленарних засідань покладається на Голову пар-
ламенту, а санкції, що застосовуються до парламентарів — порушників, проголошуються парламен-
тами за пропозицією Голови.

У польському Сеймі, наприклад, у випадку видалення депутата із зали засідань Президія за схва-
ленням Регламентної Комісії може прийняти рішення щодо зниження його зарплатні чи відрядних 
у порядку, визначеному Регламентом Сейму (Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej). Їхній роз-
мір може бути знижено не більш, ніж на 1/2 за один місяць, але на строк до 6 місяців.

У Великій Британії депутат може втратити право брати участь у засіданнях Палати громад на 
період від 5 до 20 (при повторному порушенні) днів, а в деяких випадках — на невизначений термін.

У Франції, згідно з Регламентом Сенату (Reglement du Senat), проста заборона виступів може 
означати позбавлення депутата 1/2 зарплатні протягом 1 місяця, а заборона виступів із терміновим 
виключенням зі складу парламенту — протягом 2 місяців.

У Японії депутатам категорично заборонено читати книги, газети або подібні матеріали під час 
пленарних засідань, якщо ці матеріали не мають стосунку до обговорюваного питання. Також регла-
ментами Палати представників та Палати радників встановлено вимоги щодо зовнішнього вигляду 
депутатів: їм забороняється входити до сесійної зали у шляпах, верхньому одязі та з парасольками.

Безумовно, у парламентах, які функціонують сотні років, як от: Британський парламент — біль-
ше 700 років, парламенти континентальної Європи — вже виробилися певні способи подолання по-
дібних протиріч. Колись там малювали «обмежувальні полоси», зараз на Заході обирають санкції 
матеріального характеру. 

Такі механізми мали б використовуватися і в Україні. Але варто зважати на специфіку, яка існує 
в нашому парламенті. А саме: частина депутатського корпусу представляє український олігархат. 
Санкції у вигляді позбавлення частини заробітної плати не буде для них суттєвим, відчутним стяг-
ненням. Для частини ж депутатів цей інструмент міг би бути ефективним.

Іншим інструментом контролю за поведінкою парламентарів у деяких країнах є інститут пар-
ламентських приставів. Якщо депутати порушують дисципліну, виявляють неповагу до парламенту 
тощо — їх можуть спочатку позбавити слова, а потім за допомогою приставів вивести із зали.

Наприклад, у Великій Британії посаду парламентського пристава (Serjeant at arms) ввів ще 
в 1415 році король Генріх V. З того часу пристави призначалися особисто монархом, а їхні канди-
датури обиралися, як правило, з відставних військових. На сьогоднішній день у підпорядкуван-
ні парламентського пристава — близько 40 співробітників охорони будівлі Палати громад. Як за-
значено на офіційному сайті Британського парламенту (The Parliament of the United Kingdom.), 
пристав несе відповідальність за дотримання безпеки та порядку в Палаті общин, публічних га-
лереях, кімнатах комітетів, що розташовані на території Палати громад. Церемоніальний аспект 
його діяльності полягає в тому, що пристав вносить булаву до зали засідань Палати громад перед 
тим, як сяде спікер. Він також відвідує засідання Палати громад, носить традиційну уніформу 
та тримає при собі меча. Цікаво, що обійняти таку посаду може навіть жінка, якою і стала Джілл 
Пей (Jill Pay). Вона — перша жінка в історії, яку було призначено приставом в британському 
парламенті 30 січня 2008 року.

Також інститут парламентських приставів існує в США, Канаді, Франції, Японії тощо. Окрім 
цього, у парламентах деяких країн для забезпечення порядку використовується звичайна поліція — 
у Японії, Південній Кореї. 

В Україні були також спроби запровадити службу приставів, і для цього — відповідні законо-
проекти періодично вносилися на розгляд парламенту. Подібні ініціативи надходили від народних 
депутатів: О. Задорожного (лютий 2004), Я. Джоджика (липень, 2008), Є. Суслова, А. Шевченка, 
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Ю. Мірошниченка (липень 2009) та інших. Пропонувалося, щоб діяльність пристава було врегульо-
вано окремим законом. А до його обов’язків входило б вживання відповідних заходів (за розпоря-
дженням Голови Верховної Ради) до депутатів — порушників, у тому числі — виведення із сесійної 
зали. Утім, з тих чи інших причин відповідні законопроекти не були підтримані та прийняті. Основ-
ним аргументом було й залишається те, що народний депутат, за Конституцією України, наділений 
правом депутатської недоторканності. До того ж, відповідно до Закону України «Про статус народ-
ного депутата України», він відповідальний виключно перед народом України як уповноважений 
ним представник у Верховній Раді України.

Парламентська етика крім нормативної сторони розгляду має й іншу, не менш, а можливо і більш 
важливу, сторону, яка не має нормоустановчого закріплення і тому є проблемою наукового дослі-
дження. Це певні норми і цінності, що є відмінними від юридичних чи будь-яких інших, якими 
керують ся люди у своїй поведінці .

Зокрема, відповідальність народних депутатів яка визначена Конституцією України (1) 
і включає не лише відповідальність перед українським народом, а й перед власним сумлінням, 
своїми пращурами, народними традиціями, перед Богом. На цьому наголошувалось у Зверненні 
Наради представників християнських Церков України до новообраних народних депутатів Украї-
ни: бути законодавцем — це «створювати такі нові закони або так виправляти старі, щоби ними 
утверджувалася правда, підтримувалися добрі справи, а зло знаходило своє покарання» (Інститут 
релігійної свободи).

Вирішення цього питання, на наш погляд, можливе за умов, коли відповідальність за долю на-
ції братиме на себе не лише влада, а й народ, як основний її носій та суб’єкт. Адже, політична етика 
сучасного українського суспільства багато в чому зумовлена:

- непідконтрольністю влади;
- пріоритетністю державних цілей перед правами особистості;
- перевагою прагматичних міркувань перед системними гарантіями;
- переважанням традиціоналізму над динамізмом. 
Віддавати повну відповідальність владі за справи нації — це свідчення недостатньої політичної 

й історичної обізнаності її активних носіїв. Хибність такої точки зору пояснюється тим, що державна 
влада на сьогодні роз’їдена корумпованістю, клановістю бюрократії, її зрощенням з тіньовим ка-
піталом і криміналітетом. Ці проблеми носять етичний характер, породжують зневіру в існуючу 
владу, ускладнюють реформи. 

Тому важливим для вирішення даного питання є формування громадянського суспільства й усві-
домлення того, що суб’єктом влади в Україні є громада, яка спроможна співставити образ життя на-
родного обранця з Кодексом поведінки народного депутата, визначенного чинним законодавством 
та вимогами суспільства. 

Як висновок відмітимо, що парламент — це віддзеркалення суспільства. Коли рівень загальної 
культури населення буде іншим — ми побачимо інший парламент. Найблищий шлях покращення 
парламентської діяльності — це дотримання законів та загальнолюдських цінностей народними об-
ранцями. 
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У статті здійснено аналіз теоретичних та практичних аспектів, які виникають внаслідок не до-
тримання законодавчого процесу у такій важливій сфері як етика депутатської діяльності. Надано 
певне бачення стосовно подолання кризи в моральності поведінки парламентаріїв.

Ключові слова: етика, професійна етика, депутатська етика, мораль, моральність, Верховна Рада 
України, парламентаризм.

Поняття етика етимологічно походить від стародавнього грецького слова etos, яке спочатку (зо-
крема, ще в «Іліаді» Гомера) означало місцеперебування, спільне житло. Згодом набуло нового зна-
чення: звичай, темперамент, характер. Історія слова етос зафіксувала те важливе спостереження, що 
звичаї і характери людей народжуються в спільному житті. Видатний мислитель античності Аристо-
тель беручи за основу значення слова етос як характеру (темпераменту), формулює прикметник 
ethicos — етичний, визначивши особливість людської доброчинності, а саме доброчинності харак-
теру (мужність, мудрість, помірність, справедливість та ін), які відрізняються від доброчинностей 
розуму. Для визначення науки, що вивчає етичні чесності. Аристотель сформував новий іменник 
ethice — етика, що зустрічається в назвах творів («Велика етика», «Нікомахова етика», «Евдемова 
етика»). Так, у IV ст. до н. е. етична наука одержує назву, що носить і досі.

Історія становлення поняття етика повторюється ще раз на римському ґрунті. Приблизним ла-
тинським аналогом слова «etos» є слово «mos» (moris), що також означає вдачу і характер люди-
ни, крій одягу і моду, звичай і порядок. Стародавній римський філософ Цицерон, орієнтуючись на 
грецький досвід і прямо посилаючись на Аристотеля, сформував прикметник «moralis» (що нале-
жить до характеру, звичаїв), а від нього пізніше виникає поняття «moralitas» — мораль. Отже, за 
етимологічним змістом грецьке «ethice» і латинське «moralitas» збігаються. Ці поняття народилися 
не в стихії народної свідомості, а створені філософами для визначення певного явища.

Мораль — реальне явище, предметна сфера. Правда, у живій мові поняття етика, мораль і досі 
вживаються як взаємозамінні. Досить звичайні для повсякденності словосполучення, як етика сту-
дента, молодіжна етика, етичні норми мають на увазі певні моральні процеси та якості. З іншого 
боку, якщо мова йде про моральну теорію, моральну філософію, то маються на увазі етичні вчення.

Етика — це наука про найбільш загальні закони становлення та історичного розвитку моралі. 
Предметом етики є мораль. 

Професійна етика виникає з розвитком кожної професії. Вона також пов’язана з аспектами мора-
лі, однак охоплює певне коло питань, яке обмежене етикою поведінки працівників конкретної про-
фесії. Загально прийняті норми поведінки коригуються відповідно до практики, виконують роль 
нормативного характеру.

Професійна етика визначає правила морального вибору, що постає перед працівниками, а також 
конкретизує методи формування конкретного морального судження в конкретних ситуаціях.

Професійна етика — це, передусім, специфічний етичний кодекс людей певної професії. Кожна 
професія висуває до людей, які її обрали, відповідні моральні вимоги, породжує спеціальні мораль-
ні проблеми. Проте одні професії не потребують істотних коректив звичайних норм і правил пове-
дінки людей, а інші настирливо вимагають цього. Йдеться, насамперед, про види діяльності, в яких 
об’єктом впливу є людина (освіта, медицина, юриспруденція). Проте і відносини між людьми про-
фесій інших категорій теж істотно залежать від їхніх моральних стосунків. Багато видів діяльності 
висувають до людей підвищені моральні вимоги.

Професійна мораль конкретизує загальні моральні норми і оцінки, які визначають ставлення лю-
дини до своїх професійних обов’язків, а опосередковано- до людей, з якими вона взаємодіє відповідно 
до свого фаху і до суспільства загалом. Її змістом є, передусім, відповідні моральні кодекси — зводи мо-
ральних норм і правил, які необхідно виконувати. Вони приписують певний тип відносин між людь-
ми, що вважаються оптимальними з точки зору виконання людиною своїх професійних обов’язків.

У кожній професії є свої моральні «спокуси», моральні «доблесті» і «втрати», виникають певні 
суперечності, конфлікти, виробляються своєрідні засоби їх вирішення. До професійної діяльності 
людина залучається з її суб’єктивним світом почуттів, переживань, прагнень, способом мислення, 
моральних оцінок. Говорячи про загальні передумови статусу та організації депутатської діяльності, 
треба відтінити політичні, правові та організаційні вимоги, яким вона повинна відповідати. Не менш 
важливе значення мають також і спеціальні етичні норми, дотримання яких вкрай необхідне для 
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тих, хто претендує на депутатський мандат, і потім здійснює депутатські повноваження. Сукупність 
таких норм чи правил отримала найменування «депутатської етики» або «етики депутатської ді-
яльності».

У своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі, за-
вжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та 
посадових осіб і громадян, утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, 
виборців, Верховну Раду України, державу. Неприпустимим є використання народним депутатом 
свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам та свободам люди-
ни і громадянина, законним інтересам суспільства і держави. Народний депутат не повинен вико-
ристовувати депутатський мандат в особистих, зокрема, корисливих цілях. Питання депутатської 
етики віднесено до прерогативи Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення 
діяльності Верховної Ради України. Основні норми етики народного депутата закріплені в статті 8 
Закону України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 N 2790-ХІІІ із змінами 
та доповненнями від 06.12.2012:
1. У своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; 

завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, служ-
бових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують 
його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.

2. Неприпустимим є використання народним депутатом свого депутатського мандата всупереч за-
гальновизнаним нормам моралі, правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам 
суспільства і держави.

3. Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема ко-
рисливих, цілях.
В українському політичному лексиконі поняття «депутатська етика» не є одним з найбільш ши-

роко вживаних, оскільки часто воно витісняється більш негативно забарвленими термінами, такими 
як «зрада», «політичний скандал», «корупція», «кулуарні домовленості» та «системна криза». Такі 
слова гучно звучать, і їх можна успішно використати як для піару власної політичної сили, так і для 
антипіару, спрямованого проти свого політичного опонента. Однак, якщо розібратися глибше, саме 
в сфері політичної етики лежать питання, які пізніше стають приводами і для виникнення скандалів, 
і для висунення взаємних звинувачень різними політичними силами. Наприклад, чи етично держав-
ному чиновнику з нагоди свого дня народження приймати подарунок, вартість якого оцінюється 
десятками тисяч умовних одиниць? Чи не суперечить етичним нормам намагання високопосадовця 
використати своє становище для вдалого працевлаштування членів своєї родини чи свого близького 
оточення? Чи не виникає конфлікту інтересів, коли людина, досягнувши успіху в бізнесі, отримує 
посаду в органах державної влади та вже як державний чиновник продовжує працювати в сфері своєї 
колишньої бізнесової активності, інколи мимоволі, а частіше й свідомо лобіюючи інтереси своєї фірми 
чи людей, з якими вона мала тісні ділові стосунки в минулому? Зазвичай, подібні випадки стають ві-
домими громадськості завдяки журналістам чи в ході взаємних звинувачень представників конкуру-
ючих партій, коли дуже важко провести чітку межу між політичною демагогією та наведенням реаль-
них фактів. Випадки порушення депутатської етики не є поодинокими, як і не є вони суто українським 
явищем. Приклади неналежної поведінки представників політичної еліти можна знайти у багатьох 
країнах, проте зрозуміло, що різні держави навчилися по-різному вирішувати подібні питання.

В Україні основні положення та правила етики депутатів місцевих рад відображені у Законі 
України «Про статус депутатів місцевих рад», 2002.

Стаття 8. Депутатська етика
Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчо-

го округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких пра-
вил депутатської етики:

 z керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи вибор-
ців свого виборчого округу, від яких його обрано;

 z не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;
 z керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, чес-

ті і гідності; ( Пункт 3 частини першої статті 8 в редакції Закону N 1522-ІУ (1522-15 ) від 
19.02.2004) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка 
охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях 
ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються 
таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи 
стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;



53

   

 z не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недосто-
вірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших 
посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;

 z не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи 
опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

Регламентом ради чи статутом відповідної територіальної громади можуть бути встановлені та-
кож інші правила депутатської етики та заходи впливу щодо тих депутатів місцевих рад, які пору-
шують ці правила. 

Чинне законодавство не забороняє бути депутатами особам, які раніше зробили серйозні право-
порушення, насамперед, вчинили злочин. Природно, злочин може бути помилкою молодості і давно 
усвідомленим, покутуваним перед суспільством діянням. При цьому громадянин хоче приносити 
серйозну користь оточуючим. То як бути? Етично правильне рішення у тому, щоб не приховувати 
таку інформацію від виборців, а вони самі вирішать, чи гідна людина депутатського мандата.

Раніше депутатом ставала людина, яка вигідна апарату, номенклатурі. Нині насувається інша 
небезпека: особу, явно слабко підготовлену до політичної, зокрема, депутатської діяльності, вико-
ристовують як іграшку чи приманку в руках різних політичних сил, угруповань, рухів. Людина ж 
помиляється щодо своїх здібностей, переоцінює себе. Для одних, хто зрозуміє, зрештою, що до чого, 
настане розчарування, інших, «блаженних» у своїй вірі, чекає трагікомічна доля.

Є й такі люди, які самі розуміють, що не мають депутатських здібностей, відповідних знань та 
організаторського таланту. Але пересилює марнославство, бажання популярності. Пробитися ін-
дивідуально важко. Проте «в упряжці» з сильними лідерами, оголосивши себе прибічником якоїсь 
платформи, людина проривається до депутатського мандата. Такий депутат буде мало корисний ви-
борцям. Отже, найважливіша вимога депутатської етики бути собою, не виступати чужим рупором 
і, особливо, сліпим знаряддям. Депутат повинен високо нести свої честь та гідність, завойовувати 
авторитет і піднімати престиж країни, регіону, округу ефективною роботою, не заміняти її суєтою 
і видимістю старань, бути принциповим і послідовним.

Депутатська етика повною мірою, як і для будь-якого громадянина, має вимагати дотримання 
закону, моралі і совісті. Депутат повинен йти до ідеалу громадянина і патріота країни.

Від депутата слід очікувати шанобливого ставлення до своїх виборцівю.Неприпустимим є факт, 
коли кандидат до виборів багато обіцяє, а, отримавши мандат, зневажливо ставиться до виборців, 
відмахується від своїх звернень та обіцянок. До речі, саме такі депутати схильні лицемірити, у своїх 
виступах посилатися на «думку виборців», яку вони не з’ясовували, або посилатися на те, що вони 
діють «за дорученням виборців» тощо.

Потрібно цінувати довіру, з якою йдуть до депутата люди. І якщо депутату відомі якісь факти, 
особисті відомості, що стосуються людини, використовувати їх треба обережно, щоб не завдати ду-
шевної травми тому, хто звернувся до депутата, тобто, слід подумати, чи використовувати це у пу-
блічному виступі, надавати розголосу такій інформації.

Вочевидь, що доведеться вирішити низку проблем етики депутатів, які стосуються відносин його 
з організаціями, рухами, підприємствами, фондами тощо. Наприклад, треба записати, що народні де-
путати не мають отримувати подарунки, грошові субсидії з будь-яких джерел — це встановлено вже 
у багатьох країнах. Депутати повинні не мати змоги користуватися безплатно чиїмось транспортом, 
крім офіційно наданого, базами відпочинку підприємств.

Нарешті, депутатська етика включає вимогу регулярно звітувати перед виборцями. У своїх зу-
стрічах з виборцями депутат повинен поважати закон і владу. Неетично підкреслювати лише власні 
заслуги й зневажливо висловлюватися про інші органи влади.

Етичні провини і навіть відхилення від етичного стандарту поведінки багато в чому очевидні для 
масової свідомості. Вони не представляють особливих труднощів при оцінюванні. Але за стандартом 
проглядаються моральні колізії підвищеної складності, вчинки, за якими ховається клубок мотивів, 
обставин і наслідків, рішень, які повні драматизму, коли звичайні позитивні і негативні оцінки, яки-
ми так легко оперує масова свідомість, виявляються малопридатними для того, щоб охопити ними 
моральні конфлікти такої специфічної діяльності, як парламентська робота. Ці колізії пов’язані з су-
перечностями політичної і моральної культури суспільства (парламент — їх одночасно і затьмарене, 
і викривлене дзеркало). Вони включають в себе важкі моральні пошуки, зумовлені національними 
особливостями психології парламентаріїв, специфікою становлення українського парламентаризму, 
особливостями масової свідомості. На відміну від парламентаризму країн Східної Європи і деяких 
держав, що виникли на території колишнього СРСР, український парламентаризм до цих пір так і не 
зміг визначитися у своїй національній ідентичності. Кредо українського депутатства залишається 
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незфокусованим, вкрай розмитим, не з’ясованим як для нього самого, так і для суспільства. Мова 
йде не про моральні переваги чи недоліки депутатів (хоча і це дуже істотно) і не про імідж, який 
вони охоче демонструють громадській думці, а про протиріччя в політичній і моральній культурі 
суспільства, відображених в етиці українського парламентаризму. Не дивно, що країна, її громадська 
думка, масова свідомість порівняно безболісно сприйняли майже всі форми і формули, структури 
і механізми сучасного парламентаризму, але не встигали освоїти ні відповідну політичну логіку, ні 
ціннісну мову політики, ні відповідну етику. Кажуть, що сучасна Україна на швидку руку прийняла 
застарілі форми капіталізму — як свого часу вона прийняла християнство, але тільки в їх речовій 
і соціально-економічній іпостасі, не зробивши того ж у відношенні головного їх рушія, «духу» капі-
талізму. Ця думка може бути повною мірою застосована до політичної демократії. Підприємницькі 
навички у нас, хоча і були в загоні, виявилися розвинені незмірно більше, ніж демократичні традиції 
в державному управлінні. Були ембріони як підприємницької етики, так і трудової моралі. Цього не 
можна сказати про етику парламентаризму.

Власне кажучи, дух парламентаризму, його етику не можна «освоїти» у вигляді привабливого 
і добре упакованого серійного продукту духовного імпорту, навіть інтегрувавши їх у ходові етич-
ні раціоналізації — елетристичні, публіцистичні, попкультурні і т.д. Світовий досвід парламен-
таризму має бути продуктом інноваційного акту, щоб органічно вписатися в нашу культуру, а не 
нав’язуватися. Парламентська етика повинна виникнути в контексті не світової, а саме української 
демократії. Швидше за все, такий акт ще сильно затримується або протікає вкрай млявого.

Подібна констатація тим більш правильна, якщо ми говоримо не тільки про кодекс парламент-
ської поведінки, який порівняно легко прийняти і навіть виконувати, а про кредо, про моральну 
філософію українського парламентаризму як головного нерву депутатської етики. 
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У статті здійснено огляд теоретичного матеріалу вітчизняних та зарубіжних наукових дослі-
джень щодо можливостей застосування прикладних технологій процесуального підходу у системі 
парламентаризму.

Зокрема, акцент зроблено на теоретичному аналізі прикладної технології Відкритого форуму як 
методу процесуально-орієнтованої групової роботи при вирішенні політико-управлінських завдань. 

Ключові слова: психологічні технології, процесуальний підхід, Відкритий форум, Глибинна демо-
кратія, фасилітація групового процесу. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими завданнями. Інтеграцій-
ні процеси в науковому просторі сприяють широкому використанню наукових технологій в різних 
галузях та знаходять своє практичне застосування у сферах державного управління. На сьогодні, 
немає таких ділянок у політичній сфері суспільного життя, де не доцільно було б розглядати яви-
ща і закономірності, з точки зору психології управління. А коли звузити це широке поле до більш 
вужчого, тобто до об’єктно-суб’єктних відносин, то доцільним, на нашу думку, є застосовування при-
кладних психологічних технологій для більш ефективної комунікації в сфері парламентаризму і ви-
рішення проблем, що виникають в процесі політико-управлінської діяльності.

Актуальність теми дослідження обумовлена також цілями державної політики щодо забезпе-
чення насиченості і комфортності соціального буття, створення сприятливих умов для розширено-
го відтворення «людського капіталу», та інтегрування багатьох основних положень менеджменту 
в практику і теорію для посилення його організаційного потенціалу, що на думку вчених, є на сьо-
годні задачею національного значення. Тож відповідно, існують щонайменше дві причини, які зу-
мовлюють інтерес до застосування прикладних психологічних технологій в Україні. Перша — праг-
нення долучитися до процесу, який вже отримав визнання у світі. Друга причина, на думку багатьох 
українських дослідників, це домінуюче нині в державному управлінні уявлення про людину як засіб 
для досягнення мети, неадекватне тому підгрунтю, якого потребує в сучасних умовах як державне 
управління так і суспільство в цілому. 

На сьогодні, діяльність науковців та фахівців Національної академії державного управління при 
Президентові України обумовлена специфікою державно-управлінської діяльності і включає в себе 
моніторинг та прогнозування проблем органів державної влади і місцевого самоврядування, всебіч-
ний аналіз світового й вітчизняного досвіду та шляхів оптимізації управлінського процесу.

Групою спеціалістів академії розробляється методика, методологія та техніка державного управ-
ління, їх практичне упровадження, здійснюється моніторинг, аналіз та моделювання механізмів ре-
формування системи державного управління. В контексті означеної нами проблеми проводяться 
дослідження з проблем внутрішньої і зовнішньої політики України на сучасному етапі, аналізуються 
сучасні проблеми проведення конституційної, політичної та адміністративної реформ, виробляють-
ся механізми стратегічного планування та прогнозування щодо політичного та економічного ре-
формування України. Зазначені послуги надаються органам виконавчої влади України кафедрами 
й структурними підрозділами Академії та Інститутом проблем державного управління та місцевого 
самоврядування [2].

Проте, незважаючи на досить розмаїту палітру наукових досліджень, питання створення тре-
нінгового центру для отримання навичок з психології управління та подальшого впровадження їх 
у систему парламентаризму, досі не розв’язане. 

В науковій літературі, щодо застосування прикладних психологічних технологій, зустрічається 
низка проблем, які потребують свого вивчення і роз’яснення. Зокрема, потребують дослідження тео-
ретично-методологічні засади змісту, структури, функцій та принципів організації психологічного 
супроводу у системі парламентаризму. І зрештою, визначення наскільки ефективним є застосування 
прикладних психологічних технологій в процесі здійснення державно-владних повноважень. Все це 
підтверджує актуальність обраної нами проблеми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на те, що прикладні психологічні техноло-
гії довели свою ефективність і спроможність впливати на позитивне вирішення проблемних ситуа-
цій, здобутки світової і вітчизняної наукової літератури по цій проблематиці до кінця не вивчені, і як 
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наслідок — дана проблематика висвітлюється лише у певних аспектах. Зокрема, недостатньо дослі-
джень де узагальнюється досвід, аналізується застосування прикладних психологічних технологій 
в різних галузях політичного простору сучасної України.

Як спробу адаптувати психологічні технології в державне управління можна оцінити монографію 
Л. Е. Орбан-Лембрик «Основи психології управління» [5]. Проте тема застосування прикладних пси-
хологічних технологій в системі парламентаризму в цій роботі не знайшла наукового відображення.

Варта уваги і робота А. Ф. Бондаренка, де вперше у вітчизняній психології розглянуто основні на-
прямки сучасної психотерапії. Особливо важливим, на наш погляд є те, що автор досліджує загально-
визнані психотерапевтичні парадигми через вітчизняну психотерапевтичну традицію, що бере свої 
витоки із філософії, та характеризує основні тенденції і проблеми в сучасній теорії і практиці психо-
логічної допомоги. Дана робота може бути адаптована також і для потреб державного управління [1].

Вартою уваги, на наш погляд, щодо адаптації прикладних психологічних технологій у систему 
парламентаризму, є робота засновника процесуального підходу, що на сьогодні є одним із провідних 
зарубіжних психологічних напрямків, А. Мінделла: «Процесуально-оріентована робота з конфлікта-
ми: глибинна демократія відкритих форумів: практичні кроки до упередження і вирішення конфліктів 
в сім’ї, на робочому місці і в світі», де автор спробував поєднати інструменти з психології, соціальної 
психології, соціології та психофізіології для формування лідерства, розвитку організацій та установ [3].

Проте, проблема адаптації та впровадження прикладних психологічних технологій в систему 
парламентаризму, на сьогодні ще не вирішена.

До невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується стаття, відноситься розв’язання 
наступних завдань: здійснити огляд теоретичного матеріалу наукових досліджень щодо можливостей 
застосування прикладних психологічних технологій у системі парламентаризму на прикладі моделі 
Відкритого форуму як методу процесуально-орієнтованої групової роботи при вирішенні політико-
управлінських завдань; визначити необхідність та доцільності запровадження прикладних психо-
логічних технологій у політико-управлінську діяльність вищих органів державної влади України.

Виклад основного матеріалу. Сучасні тенденції українського соціуму вказують на дифузію со-
ціальних кордонів, нестабільність і соціальну регресію. Для ефективної роботи уряду необхідні 
нові механізми вироблення та впровадження політики, що можуть долати виклики сьогодення та 
відмінні від «вертикальних» механізмів тоталітарної системи. Зокрема, механізми залучення гро-
мадськості до процесу ухвалення рішень, що вже апробовані у розвинених демократичних країнах, 
включають вивчення потреб громадян та окремих груп інтересів. 

Із зміною парадигми державного управління як відкритого та прозорого процесу все більшого 
значення набуває застосування прикладних психологічних технологій як необхідної процедури для 
поліпшення якості урядової політики в Україні. В цьому значенні різні види психологічної роботи 
можна розглядати як спосіб взаємодії між урядом і громадськістю, що поєднує в собі отримання зво-
ротнього зв’язку, визначення потреб, можливість діалогу, вирішення конфліктів, дискусії та аналізу.

Хоча практика роботи з громадськістю не нова для українського уряду, однак вона потребує вдо-
сконалення, оскільки:

 – наявні в українському законодавстві вимоги щодо оприлюднення проектів регуляторних 
актів уряд не виконує належним чином, (відповідно до інформації аналітичних матеріалів 
до слухань у Комітеті В.Р.);

 – методи консультацій, які використовуються в реальній практиці не призводять до підви-
щення розуміння та підтримки урядової політики з боку широкої громадськості [6].

 – Це свідчить про недостатню ефективність процесу взаємодії уряду з громадянами під час 
вироблення й ухвалення державно-управлінських рішень. 

 – Тож процес застосування прикладних психологічних технологій спрямований на спільну 
мету: поліпшення якості державного управління, та є для уряду засобом:

 – збирання інформації, потрібної для вироблення публічної політики;
 – розширення залучення громадян до розгляду питань, які безпосередньо або опосередко-

вано їх стосуються;
 – залучення різноманітних поза урядових груп (зацікавлених сторін) до процесу формуван-

ня та впровадження державної політики;
 – вимірювання впливу (зокрема рівня задоволення) урядових рішень на зацікавлені сторони;
 – отримання пропозицій щодо дискусійних і складних рішень;
 – досягнення підтримки громадян щодо пропонованого рішення;
 – поліпшення якості процесу вироблення політики;
 – визначення пріоритетів, потреб і застережень зацікавлених сторін;
 – підвищення рівня обізнаності громадян про державні справи;
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 – сприяння обміну думок, поглядів та інформації. 
 – З боку громадян, застосування прикладних психологічних технологій є інструментом для:
 – поліпшення якості публічної політики;
 – сприяння участі в демократичному управлінні державою;
 – розуміння та підтримки урядових рішень, здійснення публічного контролю за їх реаліза-

цією.
Тож прикладні психологічні технології спрямовують процес ухвалення рішень уряду, вони від-

криті для прийняття і врахування різних поглядів та інформації. В цьому плані вони є ключовим 
елементом процесу вироблення політики, коли учасники можуть відкрито впливати на рішення 
один одного а також допомагають апробувати запропоновані варіанти політики» [6].

Для більш ефективної політико-управлінської взаємодії повинні бути вивчені та адаптовані 
в практику парламентської діяльності сучасні методи роботи з громадськістю та вироблені чіткі ви-
моги до їх організації та проведення. 

Як приклад, можна розглядати модель процесуально-орієнтованої роботи з конфліктами, яка 
згодом знайшла застосування у проведенні Відкритих форумів, що довели свою ефективність при 
упередженні та вирішенні конфліктів в менеджменті і світовій роботі ([3; 4]). 

Відкритий форум — вид групової роботи з спільнотами, колективами, групами людей, розробле-
ний А. Мінделлом як метод коучингу для вирішення конфліктів, планування, мотивації, організа-
ційного розвитку. А. Мінделл дає таке визначення: «Відкритий форум — структуровані і глибинно-
демократичні зустрічі, — особисті чи в кіберпросторі — в яких кожен відчуває себе представленим 
і які включають в себе соціальні питання, а також глибинні почуття і сновидіння учасників. Метод 
відкритого форуму підкреслює більш послідовний стиль роботи з світом, в якому фасилітатор допо-
магає уповільнювати події і втручається частіше» [3, с. 329].

Необхідною умовою проведення відкритих форумів є особиста обізнаність та здобуті навички 
процесуальної роботи фасилітатора. На практиці, основна задача фасилітатора це відслідковувати 
тенденції, які виникають і допомагати різним ролям проявитися в процесі взаємодії.

Окрім того, фасилітатор має розуміти рівень розвитку колективу, його структуру та тенденцію 
розвитку і в той же час може усвідомити цей процес як власний міф, що виникає у його взаємодії 
з колективом [3]. 

Однією з відмінних особливостей процесуально-орієнтованої роботи з групами та груповими зу-
стрічами Відкритих форумів є особливе поєднання внутрішньої і зовнішньої «роботи усвідомлення». 
Дані методи засновані на більш ніж тридцятилітньому досвіді роботи з групами різних національнос-
тей в ситуаціях міжкультурних, місцевих і міжнародних конфліктів, включаючи військові зони [3]. 

Дослідниками процесуального підходу було визначено, що конфлікти виникають частіше всього 
тоді, коли потреби маргіналізуються і перешкоджають розвитку системи як живого організму. Ви-
користання усвідомлення — це парадигма, яка відмінна від правил, оскільки у разі усвідомлення 
наступний крок не завжди буває передбачуваним. Це установка, що рішення проблем можна зна-
ходити в процесі, тобто в ході подій і сигналів. Окрім того, це усвідомлення різноманітності людей, 
ролей, почуттів і відносин. А також пошук єдності з природою і приймання ситуації «тут і тепер», де 
замість конфронтації й боротьби йде пошук можливостей найменшого супротиву і примирення, за 
яких проблеми вирішуються само-собою. Тож фасилітатор має бути гнучким до ситуації, що весь час 
знаходиться в зміні і орієнтуватись по ходу процесу. За твердженням А. Мінделла, майже будь-яка 
ситуація в групі і в світі відразу стає іншою і піддається контролю, як тільки є усвідомлення і звер-
нення до наших найглибших внутрішніх переживань. А. Мінделл вперше звернув увагу на особли-
вості психологічних станів, що у більшості випадків діагностуються як стани зміненої свідомості, що 
виникають і часто провокують виникнення конфліктних ситуацій. Це пояснює факт, чому більшість 
традиційних технік з подолання конфліктів не спрацьовують на практиці. В свою чергу, фасилітатори 
суспільних процесів, політичні лідери мають володіти глибшим розумінням проблеми і бути обізна-
ними у власних реакціях та стереотипних типових сценарних варіантах поведінки, мають володіти 
навичками роботи з страхом, злістю і розпізнавати почуття, що виникають. Для того, щоб розуміти 
себе, необхідно досліджувати свої внутрішні переживання. Так само суспільні системи, повинні бути 
чутливими і мати інструменти, які допомогають бути уважними до різноманітних частин спільнот.

 Поняття Глибинної демократії стає все більш популярним в світі. Віце-президент США Алекс 
Гор, Хіларі Клінтон, Ральф Нейдер і інші вважають ідею Глибинної демократії частиною своїх уяв-
лень про майбутнє [3, с. 10].

Дослідження цих феноменів і складає основу професійної діяльності процесуальних консуль-
тантів. Навколо цих понять будуються як гіпотези про наявність проблемних зон так і стратегії по-
дальшого розвитку процесу. 
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Такий підхід є важливим для подолання у політико-управлінській діяльності стереотипної схиль-
ності до знецінення окремих феноменів перед узагальненнями та фокусуванні на ситуації «тут і тепер». 

Відкриті форуми — це так звані структуровані демократичні зустрічі людей одне з одним або ж 
у формі телеконференцій, в яких кожен учасник відчуває, що до його думки прислухаються. Окрім 
того, завданням фасилітаторів процесу зустрічей є допомогти учасникам усвідомити і виразити свої 
глибинні переживання і почуття [3].

Усвідомлення різноманітності має багато рівнів: це увага до культурних, вікових, гендерних, 
расових, сексуальних орієнтацій, релігій, економічних станів, посад, здібностей, світогляду і сно-
видінь. Тож процесуально-орієнтована робота базується на усвідомленні і виявленні всієї повноти 
суспільного різноманіття і складності.

Таким чином, можна зробити висновок, що застосування Відкритого форуму як прикладної 
психологічної технології в системі парламентаризму зумовлено потребою у сучасних технологіях 
управління, може бути використано при вирішенні політико-управлінських завдань та спрямовано 
на оптимізацію політико-управлінської практики. 

Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у дослідженні сучасних прикладних 
психологічних технологій та їх адаптації до системи парламентаризму. Теоретичний та практичний 
досвід застосування Відкритого форуму як прикладної психологічної технології показує широкі 
можливості для більш ширшого його застосування в системі парламентаризму. На часі, актуальним 
є вироблення вимог до його організації та проведення у вигляді кількісних та якісних критеріїв або 
стандартів, з урахуванням специфіки парламентської діяльності. Це може бути предметом подаль-
ших наукових досліджень.
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У статті розглядається відносно нове явище у житті сучасного суспільства та держави — електро-
нне урядування, яке стало можливим завдяки широкому використанню інформаційно-комунікацій-
них технологій в управлінських процесах з метою посилення участі громадян у громадській і полі-
тичній діяльності, підвищення якості надання адміністративних послуг та ефективності діяльності 
влади. Аналізуються джерела, сутність і поняття електронного урядування та пропонується його 
авторське визначення.

Постановка проблеми у загальному вигляді: Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій розширює можливості органів державного управління оперативно доводити власні рі-
шення до широких верств населення, отримувати якісний зворотний зв’язок від громадян, а грома-
дяни мають можливість приймати участь в політичному процесі, зокрема, через підвищення рівня 
їхньої поінформованості щодо актуальних проблем, діяльності органів державної влади та місцево-
го самоврядування, а також пропонувати альтернативні шляхи вирішення тих або інших проблем, 
отримувати якісні послуги. На сьогодні існують різні підходи до визначення поняття «електронне 
урядування», у тому числі і технократичний, в якому це поняття розглядається, як один з базових 
етапів побудови інформаційного суспільства, сучасна форма державного управління, де громадяни 
за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій мають можливість в режимі реального часу 
взаємодіяти з органами державного управління та органами місцевого самоврядування. На дум-
ку автора, важливим є удосконалення понятійно-категорійного апарату електронного урядування 
шляхом аналізу вже існуючих визначень і визначення найбільш оптимального авторського поняття 
для подальшого його впровадження в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дж.Фонтейн розглядає концепції й моделі віртуаль-
них органів виконавчої влади й віртуальної держави. Електронному уряду й демократії в країнах 
Заходу присвячені наукові праці К. Макнат, М. Кітсинга, Р. Гібсона, С. Уорда та ін. Переваги елек-
тронного уряду аналізуються в наукових публікаціях австрійських дослідників Р. Транумюллера, 
Г. Ортофера й Х. Гібера. Теоретичні основи концепції електронної демократії розглядалися у працях 
відомих вчених, таких як Р. Катц, Й. Масуда, М. Порат, Т. Стоуньєр та ін. До проблем упровадження 
електронного урядування як в Україні, так і в інших країнах світу зверталися такі вітчизняні дослід-
ники, як А. Семенченко, К. Вознюк, Н. Драгомирецька, О. Загаєцька, О. Загвойська, Т. Камінська, 
А. Камінська, В. Клюцевський, К. Линьов, І. Лопушинський, М. Міхальова, Я. Олійник, Н. Павлю-
тенко, М. Пасічник, А. Семенов, К. Синицький.

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Стаття спрямована на удосконале-
ння категорійно-понятійного апарату у сфері інформаційного суспільства та державного управління.

Метою статті є аналіз підходів до визначення поняття електронне урядування, як одного з базо-
вих понять інформаційного суспільства, та обґрунтування власного підходу, та формування автор-
ського визначення. 

Висвітлення основного матеріалу дослідження. На перший погляд, електронне урядування — 
лише інструмент, що відповідає новим потребам суспільства, яке переживає наслідки чергової про-
мислово-інформаційної революції, викликаної широким упровадженням мікропроцесорів і мереж. 
Але, якщо, мережа — це лише інструмент, то вона не змінить докорінно ні державу,ні систему управ-
ління, ні саме суспільство. 

У західних країнах поняття «електронний уряд» (англ. — e-government) не завжди має однако-
ву конотацію. Спочатку воно означало футуристичний уряд «електронних громадян», який регу-
лює діяльність і безпеку мережі електронної інформації в цілому й електронну торгівлю зокрема. 
Сьогодні термін «e-government» — це набагато ширше поняття, ніж просто «електронне управлін-
ня державою», тобто використання в органах державного управління сучасних технологій, зокрема 
й інтернет-технологій [1].

Вікіпедія [2] дає наступне визначення: Електронне урядування — спосіб організації державної 
влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної 
мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу та робить максимально 
простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій.

Згідно з «Концепцією розвитку електронного урядування в Україні» «електронне урядування — 
це форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та 
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прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використан-
ням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнто-
ваної на задоволення потреб громадян [3]».

Визначення електронного урядування фахівці формулюють на підставі різних принципів. Одні 
автори[4] віддають перевагу визначенням описового характеру, — які саме зміни відбуваються в сус-
пільстві й певних його структурах внаслідок впровадження електронного урядування. Інші[5] виби-
рають прикладний аспект реалізації технології електронного урядування і просто перелічують різні 
аспекти застосування складових. Є також короткі технічні визначення, що акцентують увагу лише 
на застосованих технологічних рішеннях і специфічних програмних продуктах; економічні — орієн-
товані на максимальну ефективність управління державою. Йдеться не лише про мережеву інфра-
структуру виконавчої влади, а й інфраструктуру органів влади загалом. 

Електронне урядування — це не часткове технологічне рішення, а цілісна новітня концепція 
здійснення управління державою, яка є необхідним елементом масштабного інформаційного пере-
творення суспільства. Нова ідеологія (філософія) та технологія формування і здійснення регуля-
торної політики, розробки та реалізації регуляторних актів, перерозподіл компетенції державних 
і суспільних структур, додержання ціннісних парадигм суспільства — усе це разом з багатьма інши-
ми компонентами життєдіяльності суспільства є основою для інжинірингу державного управління, 
для створення і функціонування інформаційного суспільства [6]. 

Електронне урядування складається з трьох важливих елементів взаємодії: взаємодії держави 
і громадянина, взаємодії держави та бізнесу, та взаємодії органів влади. Що може отримати кож-
на категорія від введення е-урядування? Громадяни- отримують доступ до публічної інформації та 
зможуть отримувати більш якісні адміністративні послуги, витрачаючи на це менше часу, мати мож-
ливість впливу на прийняття і реалізацію важливих рішень державної політики. Бізнес- отримує 
спрощений, більш швидкий доступ до органів державної влади, що в свою чергу допоможе більш 
ефективно і результативно співпрацювати бізнесу і владі. Органи влади- отримують можливість 
коор динувати свої дії, більш ефективно і оперативно вирішувати ті чи інші завдання, підвищити 
якість надання адміністративних послуг. Перехід до електронного урядування означає трансфор-
мацію усіх форм діяльності органів влади, успіх реалізації цього переходу залежить від правильної 
стратегії і тактики, координації та ефективної взаємодії усіх суб’єктів цього процесу, а саме: законо-
давчої, виконавчої, та судової гілок влади, бізнесу, та громадськості.

Електронне урядування забезпечує, перш за все, прозорість роботи державного апарату, знижує, 
якщо не ліквідує, залежність особи від сваволі чиновника, а отже — запобігає корупції. Електронне 
урядування є інструментом демократизації суспільства, невід’ємною складовою, умовою функціо-
нування інформаційного суспільства. Однією з основних ідей упровадження електронного уряду-
вання є те, що воно виступає як інструмент розвитку демократії, розглядається як реальний шлях 
до розвитку демократичних процесів у суспільстві, що знайшло своє відображення в появі терміна 
«електронна демократія» [7].

Електронна демократія — форма організації суспільства, за якої громадяни та представники 
бізнесу залучаються до процесу державного управління та державотворення, а також до місцевого 
самоуправління за допомогою інформаційних і комунікаційних технологій. Пряма залежність між 
електронним урядуванням і розвитком демократії відбито в визначеннях, які дають відомі дослід-
ники інформаційного суспільства [8]. Метою впровадження електронного урядування в Україні 
є розвиток електронної демократії задля досягнення європейських стандартів якості електронних 
адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади для громадян, представників бізнесу та 
громадських організацій.

Електронне урядування є одним з інструментів розвитку інформаційного суспільства, впрова-
дження якого сприятиме створенню умов для відкритого і прозорого державного управління. Отже, 
електронне урядування — це новітня система державного управління, яка за допомогою інформа-
ційно-комунікаційних технологій забезпечує ефективну взаємодію громадян, юридичних осіб та 
неурядових організацій з органами влади в дистанційному режимі та в реальному часі, і сприяє їх 
відкритості та прозорості .

Висновок. В статті проаналізовано основні підходи до визначення поняття електронне уряду-
вання, починаючи з підходу де електронне урядування розглядається лише як зручний технологіч-
ний інструмент, сучасного суспільства, до підходу в якому, електронне урядування розглядається 
як новітня філософія державного управління, яка є необхідною ланкою масштабного перетворення 
суспільства, для переходу до інформаційного суспільства — орієнтованого на задоволення потреб 
громадян. Головними елементами взаємодії в інформаційному суспільстві є: взаємодія держави 
і громадянина, взаємодія держави та бізнесу, та взаємодія органів влади. Ці взаємодії здійснюється 
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в дистанційному режимі та в реальному часі. Також автором статті було запропоновано власне ви-
значення цього поняття.

Перспективи використання результатів дослідження. Подальше дослідження планується здій-
снювати в напрямку розробки механізмів державного управління впровадження електронного уря-
дування в Україні. 
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Анотація: в соєму дослідженні автор робить спробу визначити ключові позитивні та негативні 
риси державної політики щодо церкви, а також зворотній вплив церкви (з урахуванням всіх особли-
востей релігійної ситуації в Україні) на суспільно-політичне життя в країні.

Ключові слова: релігійна політика, державна політика, законодавство, конфесія, взаємовідноси-
ни, взаємовплив.

Врегулювання сучасних взаємовідносин церкви та держави є надзвичайно актуальним і важли-
вим як з точки зору врегулювання суспільно-політичних протиріч, так і з точки зору перспектив роз-
витку українського суспільства та української держави у відповідності до міжнародних стандартів. 
Оскільки неухильне дотримання базових принципів свободи совісті — важливого елемента загаль-
нолюдських цінностей — є передумовою суспільно-політичної і глобальної гуманітарної стабільнос-
ті та ознакою відкритого демократичного суспільства.

В зазначеному контексті виняткового значення набувають питання правового врегулювання вза-
ємин «держава-церква», впорядкування діяльності релігійних організацій та Церкви, а також фор-
мування відповідної законодавчої бази в галузі забезпечення культурних прав і свобод і практики її 
застосування.

За роки державної незалежності України відбулося чимало подій, переосмислення яких дає під-
стави для ґрунтовного аналізу досвіду взаємовідносин держави і церкви, що склалися в умовах но-
вих політичних, економічних і культурних реалій з метою відпрацювання плану подальшої роботи 
для подальшого розвитку в такий специфічній галузі суспільного буття як релігійна політика.

Виходячи з усього вищезазначеного можна зазначити, що метою нашого дослідження є вивчення 
особливостей політики держави щодо церкви та інших релігійних організацій та установ, визначен-
ня їх місця та ролі в житті суспільства в період з 1991 р. по 2012 р.

Аналіз джерельної бази та літератури з даного питання дає змогу зробити висновок про те, що до-
слідження зазначеної проблематики в Україні проводяться надзвичайно активно як на рівні науко-
вому, так і на рівні законотворчому. Однак попри всі переваги зазначених досліджень варто звернути 
увагу на два суттєві моменти:

 – зосередження, як правило, на вивченні процесів впливу релігії лише на позитивне юри-
дичне право (законодавство), хоча тією чи іншою мірою цього впливу зазнають й інші 
елементи національної позитивно-правової системи;

 – практично поза увагою дослідників залишається «зворотній» вплив з боку політичної 
і правової системи на систему релігійну.

На початку 90-х рр. ХХ ст. угорський науковець, викладач богослов’я Сегедського університету 
В. В. Лєпахін ввів в науковий обіг поняття іконічності, то є всі підстави вважати, що даний термін не 
лише характеризує світ як ікону Божу, а й якнайточніше характеризує сучасну ситуацію в політич-
но-релігійній сфері суспільного життя.

Упродовж всього періоду існування людства релігія відігравала важливу роль в житті людини. 
Як зазначав свого часу О. Мень, історія не знає жодного народу, який би був повністю позбавлений 
віри. Як стверджують дослідники, по-справжньому невіруючими людьми не можна вважати навіть 
атеїстів. Саме тому вживання в літературі понять «релігійно віруючий» і «нерелігійно віруючий» 
є цілком обґрунтованим.

Як відомо, історія рухається по спіралі, а отже в історичній ретроспективі можна виділити всього 
чотири напрямки розвитку відносин між державою і церквою:

 z Держава виступає єдиним апаратом влади і примусу.
 z Правлячий монарх визнає за певним віросповіданням статус офіційного на загальнодержав-

ному рівні.
 z Відокремлення церкви від держави і розподіл влади над мирськими і духовними питан-

нями.
 z Божественні закони керують державою.
 z На сучасному етапі ми можемо спостерігати яскраво виражені ознаки третього напрямку.
 z Основними документами, що регулюють взаємовідносини держави і церкви, є наступні:
 z Декларація про державний суверенітет України;
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 z Конституція України;
 z Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Так, ст. 35 Конституції України проголошує, що «церква і релігійні організації в Україні від-
окремлені від держави».

Можна виділити основні особливості взаємовідносин держави і церкви/релігійних організацій, 
а також законодавчі положення, що характеризують правові засади відокремлення церкви від дер-
жави в Україні:
1. Невтручання держави в здійснення релігійними організаціями своєї діяльності, якщо остання не 

суперечить чинному законодавству.
Отже, органи державної влади в Україні не втручаються в:

 – усю віросповідну чи канонічну діяльність та інших форм задоволення релігійних потреб 
громадян. Документи, що регламентують діяльність цих організацій не підлягають реє-
страції в державних установах;

 – канонічну структуру управління церквою, її ієрархією;
 – внутрішнє самоврядування церкви;
 – підпорядкування релігійним центрам, взаємовідносини між релігійними установами та 

організаціями різного рівня, їхні стосунками з прихильниками цих установ;
 – фінансові питання;
 – навчально-виховну роботу духовних навчальних закладів.

Водночас, держава наділяє свої органи наступними владними повноваженнями щодо релігійних 
установ та організацій:

 – правом визначати умови й порядок утворення й існування релігійних установ та організа-
цій, реєструвати і вести їх облік;

 – правом встановлювати порядок взаємовідносин релігійних установ, організацій, їхніх 
управлінь з державними органами, а також регламентація створення, діяльності цих уста-
нов щодо їх відповідальності перед державою. Так, ст. 9 Закону України «Про свободу со-
вісті та релігійних організацій» проголошує, що «не регламентовані законом відносини 
держави з релігійними установами та організаціями, в тому числі й тими, що знаходяться 
поза межами України»;

 – правом регламентувати поза культову діяльність, а також правом встановлювати прави-
ла здійснення релігійних церемоній, обрядів, благодійної, культурно-освітньої діяльності, 
міжнародних відносин і контактів релігійних організацій, установ і віруючих;

 – правом встановлювати відповідний контроль з боку державних установ за дотриманням 
конституційно-правових норм і законів з питань свободи совісті.

2. Дотримання встановленого в Україні правового режиму відокремлення держави від церкви, ре-
лігійні організації не втручаються в державну сферу і діяльність органів державної влади, пе-
редбачає не виконання ними державних функцій. Ст. 5 Закону України «Про свободу совісті 
та релігійних організацій» проголошує наступне: «Релігійні організації не беруть участі в діяль-
ності політичних партій і не нада ють політичним партіям фінансової підтримки, не висува ють 
кандидатів до органів державної влади, не ведуть агі тації або фінансування виборчих кампаній 
кандидатів до цих органів». В Україні відсутні будь-які форми союзу держави і церкви в усіх 
сферах суспільного життя. Постанови релігійних установ і організацій не мають юридичної сили 
відносно держави і не мають суперечити її законодавству.

3. Всі існуючи в Україні релігійні установи та організації є рівними перед законом, а саме:
 – під час вирішення політико-правових питань держава не надає перевагу якійсь окремо 

взятій конфесії;
 – держава не визнає поділу між церквами, чим відкриває можливість для громадян вільного 

обрання і зміни віросповідання чи переконань у відповідності до свого вибору;
 – скасування монополії конфесій в державно-правових і суспільно-політичних відносинах;
 – рівність віросповідань і релігійних організацій перед законом обумовлює заборону при-

мушення сповідати ту чи іншу віру, а також поділу віруючих на основі належності до тієї 
чи іншої релігії.

Недотримання зазначених правил карається у відповідності до ст. 16 зазначеного Закону.
Чинність рівності конфесій перед законом обмежується лише сферою державно-правових відно-

син. В суспільно-політичній сфері спостерігається зовсім інша схема. Релігійні конфесії не завжди 
мають рівнозначне визнання в суспільстві з боку громадян, що обумовлюється формуванням кон-
кретного суспільства в історичній ретроспективі.
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4. Відокремлення релігійних організацій від держави призвело до того, що остання перебрала на 
себе обов’язок захищати їхні права, законні інтереси, сприяти встановленню відносин взаємної 
взаємотерпимості (релігійної, світоглядної), поваги між громадянами, що сповідують чи не спо-
відують те чи інше віровчення, між віруючими різних віросповідань, а також іншими релігій-
ними установами та організаціями. Держава поважає традиції, внутрішні постанови релігійних 
установ, якщо їхня діяльність не суперечить чинному законодавству країни.

5. В державі встановлено режим відокремлення церкви від держави, що не забороняє соціально-
культурної та ідеологічної діяльності релігійних організацій, співпраці останніх з державними 
та громадськими установами та організаціями з питань їхньої діяльності. В ст. 5 Закону України 
«Про свободу совісті та релігійних організацій» наголошується, що «релігійні організації мають 
право брати участь в суспільному житті, а також використовувати ті ж самі засоби масової орга-
нізації. Священнослужителі мають право на участь в політичному житті країни на рівні з усіма 
громадянами».
Однак на сьогоднішній день й досі залишаються невирішеними такі питання, як роль і місце 

церкви як інституту в державно-політичному процесі.
6. В основу державно-правових інститутів України покладено принцип відокремлення церкви від 

держави, що покладає на релігійні організації обов’язок дотримуватися вимог чинного законо-
давства і правопорядку. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійних 
організацій». В разі порушення релігійною організацією, яка виступає юридичною особою, цього 
режиму, припинення її діяльності відбувається в судовому порядку.
Виходячи з усього вищезазначеного, можна зробити висновок про те, що до системи взаємовід-

носин між державою і церквою в Україні застосовуються два наступні підходи:
 – цілковита рівність релігій і релігійних організацій, які існують і виникають в країні;
 – особливі відносини між державою і деякими релігійними організаціями, які мають значні 

заслуги в державному будівництві та суспільному розвитку.
Оскільки релігія є формою суспільної свідомості, яка формує соціальні норми, відповідно до 

яких будується система суспільних відносин, то релігійні організації неминуче підпадають під вплив 
державної політики, що виражає та реалізує інтереси як суспільства в цілому, так й окремої людини 
зокрема. Отже, держава й релігійні організації володіють системою взаємовпливу. Якість такого вза-
ємовпливу має безпосередній вплив на формування гармонійних і плідних відносин в системі: лю-
дина–релігійна організація–держава–суспільство. Ключовим інструментом з боку держави є її по-
літика в сфері суспільних відносин. Така постановка передбачає певні важелі впливу для того, щоб 
свобода не породжувала неконтрольовану вседозволеність, за якої відбувається порушення прав 
інших громадян та громадського порядку. З цією метою державою створюється відповідне правове 
поле й органи, на які покладається здійснення державної політики в цій сфері:

 – Загальна декларація прав людини: право людини на свободу думки, совісті й віросповіда-
ння, на свободу переконань, на інформацію, неможливість обмеження інших прав особи 
з огляду на її релігійні переконання;

 – Конституція України, Закони України («Про свободу совісті та релігійні організації»), 
Укази Президента України «Про Положення про Державний комітет України у справах 
релігій», міжнародні правові акти: взаємовідносини між релігійними організаціями і дер-
жавою.

До основних завдань Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» належать на-
ступні:

 z визначення обов’язків держави відносно релігійних організацій;
 z визначення обов’язків релігійних організацій щодо суспільства і держави;
 z подолання негативних наслідків державної політики щодо релігії і церкви;
 z гарантія сприятливих умов розвитку суспільної моралі, гуманізму, суспільного договору, 

співпраці людей незалежно від їхнього світогляду, віросповідання.
Крім вищезазначених законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

релігійних установ та організацій, можна назвати наступні: Указ Президента України «Про заходи 
щодо повернення релігійним організаціям культового майна», Розпорядження Президента України 
«Про повернення релігійним організаціям культового майна», Постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про використання культових споруд — видатних пам’яток архітектури, які не підлягають пе-
редачі у постійне користування релігійним організаціям», Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про умови передачі культових будівель — видатних пам’яток архітектури релігійним організаці-
ям», Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних 
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наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР щодо релігії й відновлення порушених 
прав церков і релігійних організацій».

Важливо зазначити, що ст. 35 Конституції України визначаються обов’язки громадян перед дер-
жавою: «Ніхто не може бути звільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від ви-
конання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов’язку 
суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має бути замінене 
альтернативною (невійськовою) службою». В даному контексті зазначене питання регулюється 
наступними нормативно-правовими актами: Законом України «Про альтернативну (невійськову) 
службу», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативно-правових актів 
щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» включно з «Поло-
женням про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби» і «Переліком релігійних 
організацій, віровчення яких не допускає використання зброї».

Державно-церковні відносини являють собою скупність форм взаємозв’язку між інститутами 
держави та інституційними релігійними утвореннями, що склалися історично та зазнали змін в про-
цесі свого подальшого розвитку.

Взаємодія держави і церкви як соціальних інститутів регулюється конституційно-правови-
ми нормами. Правовий статус церкви в системі державного устрою можна визначити наступним 
чином:

 z офіційно узаконена, панівна церква;
 z конституційно визнана в суспільстві традиційна релігія (конфесія);
 z конституційно узаконене відокремлення церкви від держави і системи освіти.

Історично церква вплетена в систему політичної діяльності, що знаходить свій прояв в масових 
суспільно-політичних рухах, підтримці або протистоянні політичної еліти, мобілізації віруючих за-
для вирішення проблем загальносуспільного значення, впливі на відносини між парафіянами та 
суспільством в цілому, формуванні політичного або аполітичного світогляду.

Взаємовплив релігії і політики є настільки тісним, що основні тенденції їх розвитку є релігіє-
зація політики або політизація релігії, що характерно для всіх типів суспільств, в яких лише існує 
можливість вільного віросповідання.

За роки незалежності в Україні спостерігається політизація релігії, тобто служителі та учасники 
релігійних організацій почали брати участь у політичній діяльності, виборах, почали створювати 
власні політичні партії і рухи, діяльність яких носить політичне підґрунтя. Регулювання політич-
них конфліктів стало відбуватися за участю або під впливом церкви (релігійних організацій). Біль-
шість віруючих ставиться до політики аполітично, оскільки крізь призму релігійних уявлень по-
літика розглядається як брудна справа, арена протистоянь і реалізації вузькогрупових інтересів, які 
не пов’язані, а часом навіть прямо протилежні щодо ідеалів самопожертви, любові, піклування про 
ближнього.

Зміни на краще в релігійному житті країни почали відбуватися наприкінці 1980-х — на 
початку 1990-х рр., після кількох десятиріч державного атеїзму: відбулося відновлення діяль-
ності забороненої церкви, зростання чисельності парафій і релігійних конфесій, будуються 
нові храми.

Як відомо, історично домінуючою в Україні є християнська релігійна система, яка представле-
на трьома її основними напрямами — православ’ям, католицизмом, протестантизмом. За даними 
соціологічних досліджень, а також згідно із даними Державного комітету статистики України, 56% 
дорослого населення відносять себе до тієї чи іншої конфесії, ще близько 30% вважають себе вірую-
чими, однак не належать до якоїсь конфесії. Загальна ж кількість різних конфесій (віросповідань) 
в Україні перевищує 60. 

Більшість віруючих України, а це приблизно 52%, складають православні, хоча сааме право-
славна конфесія в нашій країні є розколотою: фактично одночасно на сьогоднішній день існує три 
православні церкви — Українська Православна Церква, що канонічно підпорядкована Московсь-
кому патріархату; Українська Православна Церква Київського патріархату (створена в 1992 р.); 
Українська Автокефальна Православна Церква (започаткована в 1921 р.; наприкінці 1996 р. В УАПЦ 
стався новий розкол, і зараз фактично існує дві церкви з такою назвою). Найбільшою за своєю 
чисельністю залишається УПЦ, яка є одночасно і єдиною канонічно визнаною (протее не як авто-
кефальна, тобто самостійна, а як автономна в рамках підпорядкування Московському патріархату) 
православними церквами інших країн. Існування такого розколу затримує вирішення питання про 
визнання українського православ’я автокефальним — ані УПЦ-КП, ані УАПЦ не мають відповід-
ного статусу.
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Крім зазначених вище відгалужень православної конфесії в Україні існують також:
 z Українська Греко-Католицька Церква, тобто уніатська, створена ще згідно з Брестською 

унією 1596 р., перевага якої відчувається в Західних областях України. Самоліквідація 
цієї Церкви відбулася в 1946 р., а повторна легалізація — в добу Пізньої Перебудови 
(1989 р.).

 z Римо-Католицька Церква, перевага якій надається головним чином серед населення з поль-
ським коріння.

 z Протестантські церкви та общини: лютеранська церква (має своє розповсюдження серед гро-
мадян з німецьким корінням), реформаторська церква (серед угорського населення Закар-
паття), євангельські християни баптисти, християни віри євангельської (п’ятидесятники), 
адвентисти сьомого дня, свідки Єгови та ін.

 z Мусульманські общини (серед кримських татар).
 z Общини східних віросповідань (буддисти).

Крім того, існують спроби відновлення язичництва у вигляді т. зв. «рідної української національ-
ної віри» (РУН-віра). Не обходять стороною Україну й новомодні, здебільшого псевдо релігійні те-
чії та навколо релігійні секти.

Домінуюча роль належить сааме православному напряму, який включає в себе Українську Пра-
вославну Церкву Московського патріархату, Українську Православну Церкву Київського патріар-
хату, Українську Автокефальну Православну церкву. Станом на 01.01.2009 р. кількість їх релігійних 
громад становить 51% від загальної кількості релігійних громад в Україні (для порівняння католи-
цизм — 18,6%, протестантизм — 30%). 

Як вже зазначалося вище, Україна є світською державою, а отже, Церква і релігійні організації 
є відокремленими від держави, а система освіти — від Церкви.

В одній із своїх праць відомий американський соціолог Н. Смелзер писав: «Ми знаємо, що в су-
часному житті релігія втрачає свою роль, а отже, посилюються тенденції до секулярізації. Однак 
водночас відбувається зростання намірів релігійних групп втрутитися у вирішення суспільно-по-
літичних питань». Виходячи з цього, можна говорити про необхідність встановлення законодав-
чих меж участі релігійних організацій України в політичному житті держави, розрізнення участі 
в політиці церкви як організації в цілому, так і членів цієї організації зокрема, а також відміннос-
тей в сприйнятті самої можливості політичної діяльності різних релігійних організацій. Оскільки 
Церква як релігійна організація громадян не може бути відокремлена від суспільства, а громадяни 
так чи інакше приймають участь в політичному житті країни, але не як представники церкви і не як 
члени релігійної спільноти, а лише як громадяни цієї країни. Щодо участі священнослужителів в по-
літичному житті країни, то на сьогоднішній день в жодному законі не міститься заборони щодо такої 
діяльності, тому на практиці це питання, як правило, регламентується внутрішніми постановами тієї 
чи іншої релігійної конфесії.

Держава має спеціальний орган, до обов’язків якого входить контроль справ у взаємовідносинах 
між конфесіями і суспільною діяльністю релігійних організацій, — Державний комітет у справах 
релігій. 

До державних православних свят в Україні належать: Великдень (Пасха), Трійця та Різдво Хрис-
тове.

Отже, виходячи з усього вищезазначеного, ми можемо зробити наступні висновки. В Україні 
створено та функціонує сприятливе правове поле для діяльності як церков, так й інших релігійних 
організацій. Національним законодавством забезпечується рівноправність існуючих конфесій, реа-
лізація права громадян на свободу совісті. Керівництвом країни докладається значних зусиль щодо 
подальшої гармонізації відносин між державою та церквою, а також сприяння духовному розвитку 
українського суспільства.

На сьогоднішній день в Україні, як і в решті світських країн, не спостерігається істотних розбіж-
ностей між державою та церквою, що досягається завдяки спільній роботі органів державної влади 
та церкви, результатом якої стає прийняття рішень, що задовільняють обидві сторонни,що в свою 
чергу, свідчить про конструктивність діалогу між цими установами.

Таким чином, питання релігії, віросповідання та церкви перебувають у найважливішому спектрі 
громадського життя, в центрі політичної системи, входять у сферу національних інтересів України, 
а отже, є об’єктом державної політики, спрямованої на створення таких відносин між державою і ре-
лігійними організаціями, які забезпечують безпеку їхньої життєдіяльності, гармонійного і поступо-
вого розвитку суспільства. Основними завданнями державної політики в цій сфері є недопущення 
домінування жодної релігії, створення належних умов для гармонійного розвитку всіх конфесій, що 
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врегульовано нормативно-правовими актами, які потребують певного вдосконалення з огляду на 
сучасні умови розвитку суспільних відносин в країні та історичні передумови становлення та роз-
витку церкви.
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В условиях трансформации политических, экономических и социальных отношений в совре-
менной Украине особое значение приобретают вопросы подготовки новых управленческих кадров. 
Эту проблему неоднократно поднимал как Президент Украины в важнейших стратегических до-
кументах, определяющих приоритетные направления развития украинского общества и формиро-
вания будущих политических лидеров, так и ученые, и теоретики в своих исследованиях. При этом 
эффективность решения поставленных задач в значительной мере зависит от управленческой ком-
петенции, профессионализма, организационной культуры руководителей разных уровней, которые 
были бы способны поднимать государство на более новые, высокие ступени развития, обеспечивать 
лидерские позиции страны.

Возрастание сложности управленческих задач, решаемых современным обществом, формирова-
ние новых систем и типов управления, активизация теоретических и практических разработок и ре-
шений в управленческой сфере предопределяют важность развития управленческих компетенций 
в условиях смены парадигмы управления.

Актуализирует проблему формирования управленцев нового типа и современное состояние 
управленческого ресурса Украины. Резко ощущается нехватка квалифицированных управленческих 
кадров, существует несоответствие имеющегося управленческого звена целям, стоящим перед госу-
дарством. Современная же ситуация требует достаточно высокого уровня управленческой компетен-
ции руководителей, совокупности развитых лидерских качеств и особых личностных способностей.

В этой ситуации растет потребность как в подготовке управленческих кадров, так и, следова-
тельно, непрерывном развитии управленческих качеств, систематичном повышении собственной 
квалификации. 

Управленцы должны владеть не только современными профессиональными знаниями в сфере 
управления, обладать определенными умениями и навыками, но и быть готовыми и способными 
применять это в быстро в меняющейся политической ситуации. 

Специалисты новой формации должны обладать необходимыми компетенциями для принятия 
грамотных управленческих решений. Такие специалисты нужны на всех уровнях управления — от 
организаций всех форм собственности и местного уровня управления до высших органов власти, 
ответственных за формирование и реализацию государственной политики.

Однако рынок образовательных услуг не способен в полной мере удовлетворить данный запрос. 
Существующие сегодня системы подготовки управленцев как по форме, так и по содержанию не 
всегда отвечают потребностям общества. В настоящее время система подготовки управленческих 
кадров во многом не соответствует социальным реалиям; она несовершенна и фрагментарна. Пол-
ностью утрачен опыт до профессионального этапа формирования управленческих компетенций; 
подготовка начинается на уровне профессионального образования, когда уже значительно сложнее 
формировать поистине инновационного и креативного управленца.

Все эти процессы и тенденции делают социально значимым освоение новых моделей подготовки 
управленцев. Подготовка управленческих кадров должна начинаться уже в системе среднего обще-
го образования, что даст возможность раннего выявления управленческих способностей и развития 
управленческих компетенций личности, будет способствовать развитию ее коммуникативных, орга-
низаторских и лидерских качеств, формированию умения творчески преобразовывать социальную 
действительность.

Но также нельзя полностью оставлять ответственность на системе образования, на институциях 
повышения квалификации. Важную роль должна играть потребность самого специалиста отвечать 
на вызовы политической современности, тренировать способность отражать поступающие удары.

Значительный интерес ученых, политиков, практиков к проблематике компетенций в целом, 
управленческих компетенций в частности, актуальности этого вопроса и вместе с тем нерешенности 
задач, подтолкнул к рассмотрению решения вопроса с точки зрения далекой от политического анализа.

некоторые вопросы развития 
управленческой компетентности 
политического деятеля,  
или как ремесло становится искусством

Олена 
БУЛКІНА,
слухач кафедри 
парламентаризму
та політичного 
менеджменту
Національної 
академії державного 
управлення
при Президенті 
України 
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А именно — анализ существующего кадрового обеспечения политических деятелей как ремеслен-
ников, а процесс их работы — как ремесло.

И если в основу решения проблем заложить не внешние факторы, а человеческий потенциал, 
направить внимание на раскрытие внутренних ресурсов, то видится переход от ремесла к искусству. 
Искусству управления, искусству коммуникации, отношение к себе и к качеству своей работы как 
к экспонату, который предстанет перед миллионами. Который или должен вызвать успех, или быть 
обреченным на провал. Который независимо от результата останется потомкам.

Что имеется ввиду.
Ремесло — мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда, лич-

ном мастерстве работника, позволяющем производить высококачественные, часто высокохудоже-
ственные изделия [2, c. 670].

Рассмотрим модель Верховной Рады Украины уже в подкорректированном от сегодняшнего дня 
существовании.

Ручное производство — это написание законопроектов, исследование, обсуждение, голосование. 
Основывается на мастерстве — специальном образовании, знаниях, анализе. Высококачественные 
изделия — законы, в которые не потребуется через месяц вносить изменения, исправлять орфогра-
фические ошибки.

Ремесло возникает с началом производственной деятельности человека. Когда народные избран-
ники поставили свою деятельность как фактор обеспечения личных или же параллельных произ-
водственных задач, появляется право говорить о них как о ремесленниках и градуировать ремесло 
на формы (см. табл.1) 

Таблица 1

ВИДы РЕМЕСЕЛ И Их ПРОЯВЛЕНИЯ В ПАРЛАМЕНТСКОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды ремесел В творчестве Реальность Моя идеальная модель

Домашнее ремесло В условиях натурального хозяйства. Семейная преемственность кресел. 
Обеспечение семейных нужд.

Семья — это народ.  
Соответственно ремесло для семьи 

и в ее интересах.

Ремесло на заказ
В условиях разложения натурального 
хозяйства (не обязательное условие 

для политического ремесла).
Бизнес-заказы на законы.

Возможно при принятии  
Закона Украины  

«О лоббистской деятельности»

Ремесло на рынок Для материального обеспечения и 
развития (популяризации).

Продажа государства 
в международных масштабах опять 
же для материального обеспечения. 

Реагирование на мировые процессы, 
ратификация международных со-

глашений.

Как видно из таблицы, с возникновением ремесла на заказ и, особенно, на рынок связано появле-
ние и развитие городов как ремесленно-торговых центров.

Домашнее ремесло нередко называют домашней промышленностью (то есть производством не-
сельскохозяйственной продукции), ремесло на заказ и на рынок — кустарной промышленностью. 

И как бы не стремились политические деятели казаться компетентными, не перейдя от образа к 
содержанию, они рискуют называться кустарями, коими в русской Статистической литературе не-
редко именовались все ремесленники XIX–XX вв. [5, c. 121].

В большей степени ремесло сохраняется в слаборазвитых странах. Однако и здесь происходит 
его вытеснение фабрично-заводской промышленностью в результате индустриализации этих стран. 
Украина также могла бы «навязывать свою продукцию иным странам», если бы более четко опреде-
лила цели инновационного развития политико-промышленного процесс а и более четко обеспечила 
проникновение демократических и гуманистических принципов государственного управления. 

При презрении греков к ремесленному труду, признававшемуся недостойным свободного чело-
века, ремесло, как постоянная профессиональная деятельность, было делом весьма ограниченного 
контингента лиц, если не считать и рабов, входивших в состав дома.

Действительно, не каждому возможно стать народным депутатом, а став — выполнять соответ-
ствующие функции. И разве кто-то обращает на чье-то презрение и недовольства? Просто выбор — 
быть избранным и трудиться во благо всего народа, пусть даже в качестве раба, поставленным рукой 
хозяина (народа) — выбор достойных.

Как вывод, отмечаю, что предложение модернизации управленческой компетентности — это пе-
реход от изученного, налаженного, продуктивного ремесленничества, охватившего все требующие 
для этого сферы к созданию процесса искусства.
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Искусство — (от церк.-слав. Искусьство (лат. eхperimentum— опыт); ст.-слав. Искоусъ — опыт, 
реже истязание, пытка) — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения 
внутреннего или внешнего мира творца в (художественном) образе; творчество, направленное таким 
образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей [1]

Термин искусство может употребляться в разных смыслах: процесс использования таланта, про-
изведение одаренного мастера, потребление произведений искусства аудиторией, а также изучение 
искусства (искусствоведение).

Управленческая компетентность политика — это талант политического деятеля, который требу-
ет постоянного вдохновения и поддержки, как со стороны партии, так и со стороны народа, обще-
ства, громады. Законы должны быть такого качества, чтоб зваться произведением, чтобы быть по-
требленными всей целевой аудиторией. А это возможно при условии длительного, а не быстрого 
и не качественного, обсуждения с экспертами и гражданами страны, полного согласования в Ко-
митетах Верховного Совета Украины, и лишь потом — дальнейшего рассмотрения и голосования 
в сессионном зале. 

Опыт зарубежных стран с опытом демократического обустройства (США, Англия, Канада, 
Франция, Германия и др.) свидетельствует о выработанном механизме (стандарте) принятия зако-
нопроектов, в т.ч. временном. 

Например, в Конгрессе США законопроект может инициировать любой член любой из Палат. 
Но прежде чем оказаться на подписи у Президента, который в свою очередь может наложить и вето, 
он должен пройти «фильтрацию» профильного комитета Палаты, пройти в самой Палате дебаты 
и голосование, перейти, при положительном разрешении в другую Палату (также комитет, дебаты 
и голосование) или комитет обеих Палат. Непременным условием есть достижения согласия двух 
Палат. Стоит заметить, что работа Палаты Представителей гибкая, может меняться, в отличие от 
Палаты Сенаторов, в которой правила неизменны, однако законодательная процедура не терпит при 
этом ущемлений. 

В Украине требуется усиление профессиональной подготовки законотворцев и создание спра-
ведливых требований для всех законопроектов, как от власти, так и оппозиции.

Ни одно развитие качеств не возможно без его изучения, исследования, анализа. Без проведения 
научной работы или непрерывного взаимодействия с учеными, которое видится во взаимодействии 
практикующих управленцев с учеными, обеспечении доступа к проведению исследований и готов-
ность к внедрению экспериментальных схем управления.

Основополагающим в развитии управленца должен стать упор на человеческий ресурс. Каж-
дый, кто хочет называться политическим лидером, должен держать в памяти трактовку — Искус-
ство  — это умение, которое способно вызвать восхищение — и всегда иметь на это утверждение 
свой аргумент.
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Анотація. Уданій роботі визначено дефініцію дотримання та реалізацію конституційних прав 
в контексті нового Кримінального процесуального кодексу України. Під час дослідження даного пи-
тання автором проаналізовано особливості дотримання гарантованих Конституцією України прин-
ципів на основі статті 7 КПК. 

Мета даної роботи. Метою даної роботи є дослідження дотримання та реалізації конституційних 
норм у контексті нового Кримінального процесуального кодексу України. Також в даній роботі роз-
глянуті основні проблеми, які виникають при дотриманні та реалізації конституційних принципів 
громадян на основі нового процесуального законодавства, а також методи їх вирішення.

На сьогоднішній день існуванні Конституції в сучасних демократичних країнах є беззаперечним. 
Конституція визнається, як підґрунтя здійснення правосуддя та дотримання законності в країні. Ві-
домий дослідник конституційного права В. Б. Аверянов вбачає створення та прийняття в Україні 
28 червня 1996 року Конституції, як крок до еволюції суспільства, гілок влади та країни в цілому.

В доктрині конституційного права є чимало позицій науковців, які стверджують, що конституція 
є не тільки базовим нормативним документом прямої дії, але і, в деякій мірі, стабілізатором усієї 
державно-правової системи суспільства. І, виходячи із даного положення, потрібно зазначити, що 
конституція є актом тривалої дії, і законодавець, приймаючи її, повинен враховувати і динаміку роз-
витку усіх політичних, соціальних та економічних інститутів, і зміни, які також можуть виникнути 
в процесі розвитку суспільних інститутів [9, c. 180]. 

Найвища юридична сила і пряма дія норм Конституції України, як і іншої правової держави ви-
магає розкриття змісту, ролі, значення, характерних ознак норм-принципів. Останні значною мірою 
впливають на визначення конституції основним законом, встановлюючи загальнообов’язкові пра-
вила, відправні ідеї, цілі функціонування держави, суспільства, правового статусу особи.

Принципи Конституції України встановлюють засади конституційного ладу України, найваж-
ливіші елементи правового статусу людини і громадянина, базові положення здійснення влади на-
родом, правосуддя, територіального устрою, механізму здійснення державної влади тощо [6, c. 21]. 

Вони є орієнтиром і водночас стандартом правотворчої, правозастосовчої і правоохоронної ді-
яльності. Неухильне додержання цих принципів сприяє стабільності всієї правової системи, кон-
ституційно-правових відносин, попередженню державно-правових конфліктів, ефективності про-
ведення політичної, адміністративної, судово-правової реформ. Закладені в Конституції принципи 
є основоположними для інших галузей права, на основі яких ці галузі функціонують, а суб’єкти сус-
пільних відносин реалізують свої права та обов’язки.

Слід звернути увагу на те, що дослідження даного питання відбувалось ще до прийняття, власне, 
самої Конституції України. І, відтак, немає єдиного підходу до їх визначення. Проте, більш сучасним 
дослідженням конституційних принципів займались: В. Б. Авер’янов, В. М. Горшеньов, А.П. Заєць, 
І. П. Ільїнський, А. І. Лепешкін, М. І. Козюбра, А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, Л. Т. та інші. 

В своєму дослідженні А. М. Колодій під принципами конституції розуміє основоположні керівні 
засади устрою суспільства і держави, які юридично закріплені в основоположному законі. На нашу 
думку, автор справедливо зазначив, що керівні засади устрою суспільства є «юридично закріплени-
ми», що зовсім не означає те, що вони діють в суспільних інститутах. Оскільки із правового досвіду 
дії Радянської Конституції ми можемо констатувати її дію в режимі «de ure — de facto» [4 c. 42].

Отже, принципи конституції будуть ефективними тільки в тому разі, якщо вони знайдуть своє 
втілення в суспільно-демоктаричних інститутах та галузях національного законодавства.

Виходячи із того, що тематика дослідження питання дефініції конституційних принципів є до-
статньо висвітленою та науково обґрунтованою як і в доктрині національного конституційного пра-
ва, так і в порівняльному конституційному праві зарубіжних країн, то, на нашу думку, слід приді-
лити особливу увагу дії основоположних принципів, з позиції їх втілення в галузях національного 
законодавства. 

аспекти меХанізму дотримання 
та реалізації конституційниХ 
принципів в новому криміналЬному 
процесуалЬному кодексі україни

Катерина 
КУЛЬБАКА,
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Враховуючи тенденції сучасного законодавчого процесу, особливого дискусу як і на теоретичній, 
так і на практичній арені, набула подія прийняття нового Кримінального процесуального кодексу 
України, 14 квітня 2012 року. 

Актуальність дослідження даного питання не викликає сумніву. Беззаперечною є думка про те, 
що саме дотримання конституційний принципів в новому Кримінальному процесуальному законі 
є головним стержнем всього процесуального законодавства в цілому. 

Взагалі загальним правилом Основного Законну є положення про те, що людина може роби-
ти все, що не заборонено, а органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи — все, що дозволено законом. В даному контексті ми можемо прослідкувати прямий зв’язок 
дії положень Конституції України та норм кримінального законодавства, так як останні забороня-
ють вчинення певних дій. А тому, на нашу думку, принципи Кримінального процесуального кодексу 
України є спеціальними по відношенню до конституційних.

Із урахуванням досвіду законотворення в Україні, Кримінальний процесуальний кодекс України 
є сучасним класичним актом. При викладенні єдиних процесуальних положень законодавцем було 
дотримано низку логічних, лінгвістичних, доктринальних форм. Так, на відміну від Кримінально-
процесуального кодексу від 28.12.1960 в Кримінальному процесуальному кодексі від 13.04.2012 від-
бувається його практичний поділ на Загальну та Особливу частину, де в Загальній визначаються усі 
процесуальні засади кримінального провадження [7, c. 14].

19 листопада 2012 вступає в силу новий, прийнятий до європейський стандарт Кримінальний 
процесуальний кодекс України. Стаття 7 даного кодексу саме регламентує основні принципи кримі-
нальної та кримінальної процесуальної діяльності в Україні [2, c. 189]. 

В ст. 7 Кримінальному процесуальному кодексі України від 13.04.2012 (далі — КПК), визначено 
наступні принципи здійснення правосуддя:

1) верховенство права;
2) законність;
3) рівність перед законом і судом;
4) повага до людської гідності;
5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
6) недоторканність житла чи іншого володіння особи;
7) таємниця спілкування;
8) невтручання у приватне життя;
9) недоторканність права власності;
10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;
11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї;
12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопору-

шення;
13) забезпечення права на захист;
14) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень;
15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом 

їх переконливості;
16) безпосередність дослідження показань, речей і документів;
17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;
18) публічність;
19) диспозитивність;
20) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засо-

бами;
21) розумність строків;
22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження.
Усі вищезазначені принципи можна віднести до загальних, або тих, які безпосередньо визначені 

в Конституції України, а також спеціальних — положення, які випливають із загальних та спрямова-
ні на забезпечення здійснення правосуддя при розслідуванні злочинів.

Проаналізувавши положення Конституції України [1] та главу ІІ КПК можна виділити наступні 
конституційні принципи при здійсненні кримінального-процесуального провадження:

1) верховенство права;
2) законність;
3) рівність перед законом і судом;
4) повага до людської гідності;
5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
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6) недоторканність житла чи іншого володіння особи;
7) таємниця спілкування;
8) невтручання у приватне життя;
9) недоторканність права власності;
10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;
11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї;
12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопору-

шення;
13) забезпечення права на захист [9, c. 183].
Незважаючи на те, що законодавець тлумачить кожен принцип, визначений в ст. 7 КПК, про-

те необхідно визначити їх конституційну роль у забезпеченні прав та свобод людини та грома-
дянина.

Стаття 8 КПК України зазначає, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням 
принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найви-
щими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням прак-
тики Європейського суду з прав людини.

До в зазначеному принципі реалізуються ієрархія законів, зокрема, Кримінального процесуаль-
ного Конституції України.

В ст. 9 КПК України визначено принцип законності. Визначаючи його зміст потрібно, знову ж 
таки повертатися до загального конституційного положення: людина може робити все, що не за-
боронено, а органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи — все, що 
дозволено законом. В даному контексті розглядається позиція про недопустимість порушення про-
цесуального Закону посадовими та службовими особами, що забезпечують правосуддя. Обґрунту-
вання цього ми знаходимо в тій же ст. 9 КПК України: «Під час кримінального провадження суд, 
слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи 
органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього 
Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
вимог інших актів законодавства. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий 
зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, ви-
явити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинувачено-
го, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову 
оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. 

Принцип рівності перед законом і судом деяким чином є аналогічним із положенням КУ, зазна-
ченій в ст. 21 та ст. 24 [3, c. 78].

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Цей припис 
конкретизує закріплену в ст. 21 Конституції України вихідну засаду — принцип рівності всіх прав 
людини щодо тих осіб, які є громадянами України. Говорячи про рівні права, слід чітко усвідомлю-
вати нетотожність таких явищ, як рівноправність і рівність, а також відмінність між поняттями, що 
ними ці явища відображаються (адже у коментованій статті вживаються обидва ці поняття). Рівно-
правність — це однаковість, тобто рівність, прав людини і громадянина у всіх і кожного. Вона поділя-
ється на загальносоціальну та юридичну. Загальносоціальна рівноправність — це однаковість основ-
них прав у свобод кожної людини. Юридична рівноправність — це однаковість, рівність юридичного 
статусу державно-правоздатних суб’єктів, насамперед рівність їх основних (конституційних) прав 
та юридичних обов’язків. Інакше кажучи, загально соціальна рівноправність полягає у фактичній, 
«матеріальній» рівності прав і свобод людини, а юридична рівноправність — у формальній рівно-
сті юридичних прав і свобод. Рівність людей — це фактична, реальна однаковість їхніх соціальних 
можливостей у використанні прав та свобод людини й у виконанні соціальних обов’язків. Зважаючи 
на об’єктивно зумовлену, закономірну неоднаковість властивостей, особистих здібностей, реальних 
можливостей кожної людини та особливість, унікальність індивідуальних умов її життя, соціаль-
на нерівність як неминучий результат і вияв такої неоднаковості може бути частково послаблена, 
пом’якшена за допомогою спеціальних заходів (пільг або ж обмежень) з боку держави та інших 
суб’єктів суспільства.

Коментований припис, проте, не є простим дублюванням положень ст. 21 Конституції України: 
адже у ньому йдеться, по-перше, лише про права і свободи «конституційні», а по-друге — про ті, 
якими Українська держава наділила тільки своїх громадян, а не всіх людей, що перебувають на її те-
риторії. Щоправда, вказівка на те, що громадяни є рівними перед законом, істотно розширює сферу 
юридичної рівності, не обмежуючи ЇЇ тільки конституційними правами і свободами. З цієї вказівки 
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випливає, що всі права і свободи громадян, закріплені в законах, теж мають бути принципово рівни-
ми, однаковими.

Особиста свобода і недоторканість, невтручання в приватне життя, таємниця спілкування є чи не 
основними критичних та дискусійним положеннями в кримінальному процесі. Оскільки в даному 
контексті відбувається втручання в гарантовані Конституцією права та свободи людини та громадя-
нина і межі доказування законності є дуже гнучкими.

Особиста недоторканність є одним з фундаментальних і невідчужуваних особистих прав люди-
ни, яке закріплено міжнародним співтовариством у ст. 3 Загальної декларації прав людини 1948 p., 
ст. 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 p., ст. 5 Конвенції про захист 
прав людини та основних свобод 1950 р. та інших загальновизнаних міжнародних документах.

Тлумачення коментованої статті має здійснюватися в контексті сучасних міжнародних стандар-
тів у галузі захисту прав людини та практики Європейського суду з прав людини.

Рівень гарантованості та забезпечення захисту права на свободу та особисту недоторканність 
визнається показником демократизації суспільства і є важливою складовою становлення правової 
державності. Саме тому, виходячи із змісту ст. 3 Конституції України, однією із засад конституцій-
ного устрою України є обов’язок держави утверджувати і забезпечувати права і свободи людини. Це 
також випливає і із змісту ч. 2 ст. 22 Конституції України, відповідно до якій конституційні права 
і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Інститут недоторканності включає фізичну і духовну недоторканність, свободу діяти, розпоря-
джатися собою, тобто не знаходитися під контролем. Згідно з одним із рішень Комітету ООН з прав 
людини порушенням ст. 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права визнається не-
спроможність або небажання державної влади забезпечити особисту недоторканність, навіть якщо 
посягання не пов’язане із позбавленням волі і виражається у небезпеці її втратити, погрозі життю 
або здоров’ю людини, переслідуванні з боку влади або приватних осіб. Таким чином, погроза втрати-
ти свободу також порушує особисту недоторканність, в тому числі психічну.

Право на свободу та особисту недоторканність належить до особистих немайнових прав, що за-
безпечують природне існування фізичної особи, і тому захищається нормами Цивільного кодексу 
України. Закон також забороняє фізичне покарання батьками (усиновлювачами), опікунами, піклу-
вальниками, вихователями малолітніх, неповнолітніх дітей та підопічних.

Недоторканність житла чи іншого володіння особи є однією із складових особистої недоторкан-
ності та тісно пов’язана з правом на недоторканність особистого і сімейного життя, гарантованого 
ст. 32 Конституції України [1]. Саме тому ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 
1950 р. комплексно декларує ці права: «Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного 
життя, до житла і до таємниці кореспонденції». В своїх рішеннях Європейський Суд з прав людини 
неодноразово підкреслював, що за цією статтею Конвенції держава виконає свої зобов’язання не 
тільки якщо просто утримається від дій, що ці права порушують, а за умови, що буде діяти за певних 
обставин таким чином, щоб гарантувати їх забезпечення. 

Виходячи з того, що наведені права доповнюють одне одного, зазначимо, що конституційне поло-
ження щодо недоторканності житла чи іншого володіння особи означає не тільки заборону входити 
до нього всупереч волі осіб, які в ньому проживають на легальних підставах, а й заборону розголо-
шувати все, що в ньому діється. Недоторканними відповідно до коментованої статті є й особисті 
речі, документи, кореспонденція, інші особисті папери та майно, що зберігаються у житлі чи іншому 
володінні особи.

Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини є конституційним принципом здій-
снення правосуддя, а тому він одночасно є як і загальним, так і спеціальним. Так, в ст.62 Конституції 
України зазначено, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обви-
нувальним вироком суду [3, c. 91]. 

Встановлення безпосередньо в Конституції України формули презумпції невинуватості як 
об’єктивного правового положення має найважливіше значення для захисту прав і законних інтер-
есів громадян, що залучаються до орбіти кримінального судочинства, для слідчої і судової практики, 
впливає на законотворчий процес.

Презумпцію невинуватості необхідно розглядати в загально-правовому і процесуальному зна-
ченнях. Як загально правова вимога вона визначає положення особи в суспільстві. Хоча цей прин-
цип сформульований як кримінально-процесуальний, однак його дія виходить за рамки лише кри-
мінального процесу. Презумпція невинуватості — об’єктивне правове положення. Це вимога закону, 
звернена до всіх громадян, посадових осіб, державних і громадських організацій, до суспільної дум-
ки в цілому. 
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На даний момент, слід дати належне дискусії про порушення даного принципу. Так, відповідно до 
положень КПК України у разі відсутності прокурора, обвинувачення зачитується суддею. В даному 
контексті, на нашу думку, це зумовлює деякий перехід сторони суду, що має виступати в суді як ар-
бітражний процесуальний суб’єкт, а не як сторона обвинувачення. 

Стаття 18 КПК України та ст. 63 Конституції України [1] також є взаємопов’язаними і утворю-
ють новий кримінально-процесуальний інститут: імунітет свідка. 

Під правом імунітету свідка слід розуміти звільнення деяких категорій громадян від перед-
баченого законом обов’язку давати показання і пояснення щодо самого себе чи осіб, коло яких 
визначене законом.

Стаття 63 Конституції України не обмежує можливості здійснення права імунітету свідка лише 
кримінальним судочинством і питаннями встановлення винуватості особи у вчиненні злочину, по-
ширюючи свою дію і на інші сфери — цивільного процесу, адміністративного, дисциплінарного та 
інших видів провадження. Разом з тим, безумовно, особливої важливості норми розглянутого інсти-
туту набувають саме в кримінальному судочинстві, оскільки є гарантією особистої недоторканності, 
забезпечують право на захист.

Звільнення допитуваного учасника кримінального судочинства від самозвинувачення виража-
ється в його праві відмовитися відповідати на запитання, що викривають його у вчиненні злочину.

Право особи не свідчити проти самого себе, членів родини чи близьких родичів припускає 
не лише відмову від дачі показань, що мають прямо інкримінуючий характер, але поширюється 
також на відомості про будь-які інші факти, що можуть прямо чи побічно, безпосередньо чи 
опосередковано бути використані проти інтересів зазначених осіб, а також містить у собі право 
на відмову від надання органам досудового слідства чи суду інших доказів: документів, об’єктів 
злочинних дій, знаряддя злочину та інших предметів, що можуть бути засобом викриття винних 
[2, c. 304].

Стаття 19 КПК України забороняє двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне 
і те ж саме діяння, що є також конституційним. Стаття Конституції закріплює загальновизнаний 
принцип права «двічі за одне і те саме не карають» (non bis in idem). 

Поняття «притягнення до юридичної відповідальності» не ідентичне поняттю «юридична відпо-
відальність». У мотивувальній частині рішення у справі про депутатську недоторканність Консти-
туційний Суд України зазначив, що притягнення до юридичної відповідальності передує юридичній 
відповідальності особи. Форма і порядок притягнення особи до юридичної відповідальності регламен-
тується законом. Зокрема, порядок притягнення особи до кримінальної відповідальності регламенту-
ється КПК України. Конституційний Суд України у зазначеній вище справі вирішив, що «притягнення 
до кримінальної відповідальності, як стадія кримінального переслідування, починається з моменту 
пред’явлення особі обвинувачення у вчиненні злочину». Порядок притягнення особи до адміністра-
тивної відповідальності встановлюється Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Стаття Конституції, що коментується, забороняє притягати фізичну особу щонайменше двічі до 
юридичної відповідальності одного виду (цивільно-правової, кримінальної, адміністративної, дис-
циплінарної тощо) за одне й те саме правопорушення (цивільно-правовий делікт, злочин, адміні-
стративне або дисциплінарне правопорушення) [4, c. 96].

Передбачена Конституцією України і Кримінальним процесуальним кодексом України можли-
вість одержання кожною особою правової допомоги є важливим благом у будь-якому цивілізовано-
му суспільстві. Право на юридичну допомогу є невід’ємним правом кожної людини і виступає орга-
нічною частиною правового положення особи в державі, одним з найважливіших факторів активної 
участі населення в житті країни.

Отже, втілення конституційних принципів в Кримінальному процесуальному кодексі є зразком 
ієрархії правової системи та дієвості Конституції України у формальному розумінні. Проте більш 
важливим буде практична реалізації повноважень суб’єктів кримінального провадження з метою га-
рантування та забезпечення прав свобод людини та справедливого правосуддя.

Даний механізм застосування конституційних принципів у новому КПК має бути розроблений 
впродовж короткого часу, а основою даного механізму має бути саме міжнародний досвід тих країн, 
в яких дані принципи КПК є дієвими та дотримання яких є беззаперечним.

Тому підвівши підсумки своєї роботи можна зазначити, що новий прийнятий КПК України не 
є негативним кроком у забезпеченні гарантованих КУ прав та свобод громадян, він є кроком саме 
до покращення існуючого на сьогоднішній день стану реалізації конституційних принципів у кримі-
нальному процесуальному законодавстві. Проблемою сьогодення є лише впровадження механізму 
застосування даних принципів. Але зі стрімким розвитком юриспруденції та право творення може-
мо беззаперечно говорити, що і дана проблема в найкоротший час буде врегульована.
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У статті характеризуються вимоги міжнародних актів універсального та регіонального характе-
ру, які становлять базовий рівень європейських стандартів виборчого процесу та дається аналіз про-
блем та можливостей їх застосування в Україні.

Ключові слова: виборча ситема, виборчий процес, європейські стандарти.
Як відомо, стратегічним напрямом розвитку України є курс на євроінтеграцію, що включає себе 

необхідність приведення національного законодавства, системи органів публічної влади, а також 
юридичної теорії та практики у відповідність з європейськими зразками. Тому, одним із пріоритет-
них завдань постає реалізація європейських виборчих стандартів, тобто оптимізація системи вибор-
чих органів, виборчого законодавства, а також політико-правової практики щодо підготовки і про-
ведення виборів.

Прагнення Україною до встановлення демократичних стандартів ставить вимоги щодо забезпе-
чення реалізації прав людини й громадянина. Волевиявлення народу, що відбувається через періо-
дичні нефальсифіковані вибори, повинно бути основою діяльності уряду, адже вибори є одним із 
найголовніших механізмів отримання влади в демократичній державі, які, до речi, визнаються чи не 
найголовнішим критерієм демократії. Окрім того, саме налагодження ефективного функціонування 
виборчої системи сприятиме формуванню кваліфікованої політичної еліти.

Проте більшість політичних процесів, які на сьогодні характерні Україні, свідчать про наявність 
великої кількості суперечностей і невідповідностей правовій регламентації форм безпосередньої де-
мократії.

Україна потребує приведення до ладу виборчої системи, яка буде відповідати прийнятим у де-
мократичному світі нормам та стандартам, а також враховуватиме притаманні українському народу 
історичні й культурні особливості, соціально-економічний розвиток держави та інші принципові 
особливості населення нашої країни.

Характеризуючи поняття «європейських стандартів виборів», слід відзначити, що вони явля-
ють собою багаторівневу систему політико-правових принципів і вимог щодо належної підготовки, 
проведення виборів та визначення їх результатів, які спрямовані на гарантування плюралістичної 
демократії та основних прав і свобод людини та громадянина, визнані європейською спільнотою 
взірцем оптимального устрою суспільного і державного життя. Слід зауважити, що політико-право-
ва цінність міжнародних виборчих стандартів стала цілком очевидною вже наприкінці ХХ століття 
внаслідок якісного зростання міждержавної інтеграції, транснаціоналізації економіки, зміцнення 
міжнародних господарських, наукових, культурних та інформаційних зв’язків. У новому, ХХІ сто-
літті тенденція до стандартизації виборчого процесу на європейському просторі отримала новий по-
штовх, коли переважна більшість держав почала інтенсивно гармонізувати ті принципи, на яких по-
будовані їх правові системи, визнаючи право громадян на участь в управлінні державою, на рівний 
доступ до інформації, право обирати та бути обраним.

Вибори як форма народного волевиявлення є одним зі способів формування народом органів 
державної влади та місцевого самоврядування.

Під поняттям «виборча система» слід розуміти, у широкому сенсі, як весь процес формування 
виборних органів державної влади й органів місцевого самоврядування, включаючи організацію та 
проведення виборів, а також визначення їх результатів і відповідний розподіл депутатських манда-
тів. У вузькому ж значенні «виборча система» означає лише певний спосіб підбиття підсумків голо-
сування та їх оцінки [1, 61].

Виборчі системи в країнах Європи формувалися в різний часовий проміжок, поступово видозмі-
нювалися, відображаючи особливості історичного розвитку кожної з них. Проте можна виокремити 
загальні характеристики виборних структур європейських держав.

У зарубіжних конституціях відзначені такі головні принципи: загальні, вільні, прямі й непрямі 
вибори при таємному голосуванні [4, 194].

В умовах сучасної України питання про те, чи відповідає національне виборче законодавство та 
практика його застосування міжнародним виборчим стандартам, є досить актуальним. Адже Ук-
раї на як демократична за формою і правова за конституційно проголошеними принципами свого  
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існування держава просто неможлива без вільних і демократичних виборів, що відповідають за-
гальновизнаним міжнародним критеріям виборчих прав і свобод громадян, всіх учасників вибор-
чого процессу та й виборчого процесу взагалі.

Вихід України на демократичний шлях розвитку спонукає до глибокого вивчення сучасного ста-
ну її виборчої системи та перспектив її розвитку. Адже вибори є одним з найголовніших механізмів 
отримання влади в демократичній державі.

Проте, часті зміни виборчого законодавства, мотивовані політичним виграшем, свідчать про 
низьку якість демократії. З іншого боку, зростання ефективності дій політичних партій під час мані-
пуляцій із виборчим законом демонструє стабілізацію політичної сцени, що, всупереч змінам і пере-
тасуванням, які тривають, стає дедалі прогнозованішою. Це дає підстави політичним суб’єктам перед-
бачати, яка позиція в межах виборчого закону буде для них виграшною під час тих чи інших виборів.

Процес пошуку оптимальної виборчої системи в Україні відбувається в надзвичайно складних 
умовах перехідного суспільства. Це спричинило вирішення проблеми обранням моделі виборчої 
системи в рамках відповідних виборчих законів, процес напрацювання яких є вкрай динамічним за 
умов швидкого розвитку відповідних політичних процесів. Варто також зауважити, що протягом 90-х 
років минулого століття склалася практика проведення кожних наступних парламентських виборів 
за новим виборчим законом, який фіксував щоразу нову модель виборчої системи. Лише починаючи 
з 1997 р., змішана виборча система почала застосовуватися в Україні (згідно із Законом України «Про 
вибори народних депутатів України» від 24.09.1997 р.). Україна взяла курс на євроінтеграцію. У Пре-
амбулі Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством 
і їх державами-членами (підписаній 16 червня 1994 р. і ратифікованій Верховною Радою України 
10 листопада того ж року) Договірні Сторони ще раз підтвердили своє переконання в надзвичай-
ній важливості створення багатопартійної системи з вільними і демократичними виборами, а також 
визнали існування необхідного зв’язку між повним упровадженням партнерства, з одного боку, та 
продовженням і завершенням Україною політичних, економічних та правових реформ — з іншого 
[3, 39–40]. Україна зобов’язалася продовжувати внутрішні перетворення на основі зміцнення демо-
кратії, верховенства права, поваги до прав людини, принципу розподілу влади та незалежності суду, 
демократичних виборів згідно з нормами й стандартами ОБСЄ та Ради Європи , зокрема, таких як: 
політичний плюралізм, свобода слова і ЗМІ, повага до прав осіб, що належать до національних мен-
шин, відсутність дискримінації за ознакою статі, політичної, релігійної чи етнічної приналежності.

На сьогодні первинний, базовий рівень європейських виборчих стандартів становлять вимоги 
міжнародних актів універсального характеру. Насамперед, ідеться про Загальну декларацію прав 
людини, затверджену Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. у статті 21 даного документу 
зазначено: «Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або 
через вільно обраних представників. Воля народу має бути основою влади уряду; ця воля має знахо-
дити своє відображення у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні проводитися при 
загальному й рівному виборчому праві, шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні 
форми, що забезпечують свободу голосування». Слід наголосити на тому, що сьогодні права й свобо-
ди, проголошені в ній, переважна більшість держав сприймає як загальновизнаний стандарт, еталон, 
що обов’язково повинен втілюватися в національному законодавстві. Вихідні положення Загальної 
декларації були уточнені й конкретизовані в Міжнародному пакті про громадянські та політичні 
права, прийнятому в 1966 р. й чинному з 1976 р. у статті 25 цього документа проголошується право 
кожного громадянина «голосувати і бути обраним на дійсних періодичних виборах, що проводяться 
на основі загального й рівного виборчого права при таємному голосуванні та забезпечують вільне 
волевиявлення виборців».

До числа базових джерел європейських виборчих стандартів належать також Конвенція про по-
літичні права жінок від 20 грудня 1952 р., Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації від 25 грудня 1965 р., Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок від 
18 грудня 1979 р. у цих міжнародно-правових документах, розроблених під егідою ООН, сконцен-
тровано увагу на неприпустимості дискримінації прав жінок під час виборів та будь-якої расової 
дискримінації.

Більше того, держави взяли на себе зобов’язання вживати спеціальних заходів, спрямованих на 
прискорення встановлення фактичної рівності людей [1, 62–63]. Таким чином, ці документи вста-
новлюють стандарти рівного виборчого права. У статті 5 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх 
форм расової дискримінації закріплено, що «держави-учасниці зобов’язуються заборонити й лікві-
дувати расову дискримінацію в усіх її формах і забезпечити рівноправність кожної людини перед за-
коном незалежно від раси, кольору шкіри, національного чи етнічного походження, особливо щодо 
здійснення наступних прав: ...політичних прав, зокрема права брати участь у виборах — голосувати 
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і висувати свою кандидатуру — на основі загального та рівного виборчого права, права брати участь 
в управлінні країною...». Документи універсального характеру, присвячені виборам, приймаються не 
тільки в рамках ООН, а й деякими іншими всесвітніми міжнародними організаціями. Однією з най-
давніших міжнародних організацій є Міжпарламентський Союз, який діє вже понад сто двадцять 
років. Звісно, ця організація не може перебувати осторонь питань проведення виборів. Так, на 154-й 
сесії Ради Міжпарламентського Союзу, що відбулася 1994 р. в Парижі, одноголосно була прийнята 
Декларація про критерії вільних і справедливих виборів, а на 161-й сесії Ради 1997 р. без голосу-
вання була схвалена Загальна декларація про демократію, у пункті 12 якої говориться: «Ключовим 
елементом у здійсненні демократії є проведення вільних і чесних виборів через регулярні інтервали 
часу, які забезпечували б можливість вираження волі народу».

Другий, регіональний рівень європейських виборчих стандартів становлять вимоги міжнародно-
правових актів, прийнятих у межах Ради Європи та НБСЄ (ОБСЄ) — найвпливовіших міжнарод-
них організацій Європи. Найбільш розгорнуті й детально опрацьовані європейські стандарти вибо-
рів викладені в документах, прийнятих Нарадою з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) на 
Конференції з людського виміру, що проходила в три етапи: у Парижі 1989 р., в Копенгагені в 1990 р. 
та в Москві 1991 р. Наприклад, у пункті 7 Документа Копенгагенської наради Конференції з люд-
ського виміру НБСЄ з розвитку універсальних виборчих стандартів зазначено, що розумна періо-
дичність проведення вільних виборів має встановлюватися законом; підрахунок голосів повинен 
бути чесним, а офіційні результати — опубліковані; закон і державна політика мають забезпечувати 
проведення виборів в атмосфері свободи й чесності, безперешкодного доступу до засобів масової 
інформації всіх політичних угруповань та окремих осіб, що беруть участь у виборчому процесі; по-
винні створюватися належні умови для діяльності політичних партій і рівності їх перед законом та 
органами влади; кандидати, які отримали необхідну кількість голосів, визначену законом, мають на-
лежним чином вступати на посаду та перебувати на ній до закінчення строку своїх повноважень або 
до їх припинення іншим чином, визначеним законом.

Слід наголосити, що регіональні міжнародні стандарти містяться і в документах Ради Європи. 
Наприклад, Конвенція про захист прав людини та основних свобод закріплює свободу висловлення 
думки (стаття 10), свободу зборів та об’єднань (стаття 11), заборону дискримінації (стаття 14), обме-
ження на політичну діяльність іноземців (стаття 16). Усі ці положення Конвенції мають істотне зна-
чення під час реалізації виборчих прав громадян. Слід звернути увагу й на те, що Конвенція містить 
обов’язкові до виконання норми міжнародного права і може застосовуватися судами України [3, 43–44].

Третій рівень європейських виборчих стандартів становлять вимоги, що діють виключно в межах 
Європейського Союзу, насамперед, щодо виборів до Європарламенту.

Про актуальність цього питання для України свідчить Резолюція 1549 (2007) Парламентської 
Асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні», ухвалена в Страс-
бурзі, в якій висловлюється занепокоєння сучасною політичною ситуацією, яка склалася в країні, 
й наголошується на необхідності проведення політичних реформ, які б закріпили «правила гри» та 
створили передумови для гарантування політичної конкуренції. Адже поточна криза в Україні є ре-
зультатом поспішної та незавершеної конституційної й політичної реформ [2].

Для остаточної та більш конкретної оцінки стану відповідності національного виборчого процесу 
європейським вимогам потрібно звернути увагу на процес проведення виборів народних депутатів 
України 28 жовтня 2012 року, реакцію міжнародної спільноти та експертну оцінку щодо організації 
їх проведення. 

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вказує на серйозні порушення під час виборів 
у Верховну Раду 2012 р., проте готова співпрацювати з Україною та надати їй допомогу в реформу-
ванні виборчого законодавства. Про це говориться в підсумковому звіті ПАРЄ зі спостереження за 
виборами в Україні 28 жовтня 2012 р. Також, до зовсім невтішного для України висновку прийшли 
міжнародні спостерігачі від CANADEM («Mission Canada — Ukraine Election 2012») та США. Екс-
перти стверджують, що парламентські вибори в Україні не відповідають міжнародним стандартам 
у деяких важливих аспектах. Слід наголосити, що вони навели ряд факторів, які, на їхню думку, 
досить негативно вплинули на проведення виборів, зокрема, такі як: ув’язнення провідних опози-
ційних лідерів і потенційних учасників виборчої гонки, зокрема, Юлії Тимошенко та Юрія Луценка; 
структурні переваги на користь правлячої партії; неоднакове і несправедливе застосування деяких 
положень Закону України «Про вибори народних депутатів України»; неналежна процедура захисту 
виборчих прав і оскарження їх порушень; суперечливі практики визначення меж виборчих окру-
гів; використання адміністративного ресурсу для сприяння правлячої партії; недостатньо визначені 
вимоги до фінансової звітності, що дозволяють виборцям і громадянському суспільстві відслідко-
вувати грошові потоки, залучені для проведення кампанії; недостатня прозорість в адмініструванні 
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виборів на всіх рівнях; нерівний доступ партій та кандидатів до представництва в окружних та діль-
ничних виборчих комісіях; тривожна кількість звинувачень та утисків прав кандидатів від опозиції; 
істотне обмеження свободи ЗМІ, підвищення концентрації медіа-ресурсів і збільшення кількості 
альянсів між медіа-ресурсами та політичними партіями; нездатність притягнення до відповідаль-
ності порушників виборчого законодавства. Таке середовище стало передумовою для розгортання 
інших прикрих подій, зокрема, спроб підкупу виборців і рішення парламенту про встановлення ка-
мер на виборчих дільницях.

Безпосередньо в день виборів представники Mission Canada виявили порушення, які варіювали-
ся від відкритого підкупу голосів і залякування виборців до голосування через представників (за до-
рученням) і використанню в кабінках для голосування ручок, чорнила яких зникають. Також спо-
стерігалися порушення під час голосування вдома та недотримання правил про заборону ведення 
агітації в день виборів.

Одночасно були помічені і позитивні моменти, які зміцнюють надії громадян на демократичні 
реформи. Так, виявилася успішною організація централізованого постійного реєстру виборців. Крім 
того, незважаючи на тенденції обмеження свободи ЗМІ, громадські організації змогли ефективно 
організувати та активувати належний контроль виборчого процесу. Місцеві дільничні комісії знову 
продемонстрували загальну здатність проводити компетентне адміністрування дільниць для голо-
сування. Більше того, значна кількість кандидатів і партій, що беруть участь у виборах, свідчить про 
відсутність недоліку вибору.

На думку канадських спостерігачів, перешкоди для демократичної реформи носять структурний 
характер, а їх подолання вимагає узгодженої політичної волі. Україна стоїть на перехресті, де пред-
ставники певних інтересів прагнуть відволікти її від принципів свободи, демократії, верховенства 
права та поваги до прав людини. У той же час, спостерігачі дійшли висновку про те, що ці вибори не 
стали потужним проявом прозорості за останні роки проведення українських виборів [6].

Для створення справедливого виборчого середовища Україні потрібні структурні та правові ре-
форми, а також механізми їх впровадження.

Отож, на сьогодні можна виділити такі основні недоліки та невідповідності європейським стан-
дартам національного виборчого процесу: 

 – відсутність чіткої спрямованості, логічної послідовності розвитку (у владній еліті відсут-
ній консенсус щодо стратегічного бачення розвитку виборчої системи. Зміни, що вносять-
ся до виборчих законів мають ситуативний і непослідовний характер); 

 – динамічність розвитку (проведення практично кожних чергових виборів народних депу-
татів України та Президента України регулюється новим законодавчим актом); 

 – використання адміністративного ресурсу для сприяння правлячої партії;
 – недосконалість системи притягнення до відповідальності порушників виборчого законо-

давства.
Хоча, слід також зазначити, що на сьогодні уже вирішена та законодавчо врегульована проблема, 

що стосувалась створення умов для голосування тих громадян, які знаходяться за кордоном. Слід 
зазначити, що в більшості європейських країн ця умова врахована (голосування за спеціальними 
посвідченнями на право голосу (Австрія), голосування за поштою (Німеччина), голосування за до-
рученням (Франція)[7].

Cеред проблем, які ще потрібно вирішити, можна виділити такі: створення дієвих механізмів га-
рантування національної єдності та подолання електорального протиборства. Тому, необхідно під-
няти питання, що стосується прийняття сучасного виборчого законодавства, краще у формі єдиного 
зводу законів чи виборчого кодексу. Цей нормативно-правовий акт повинен однаково регулювати 
всі правовідносини, які виникають у ході реалізації громадянами свого конституційного права оби-
рати та бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування.[8, ст. 363] Окрім 
того, потрібно вирішити проблему забезпечення справедливої політичної конкуренції та узгоджених 
і комплексних реформ у співпраці й за допомоги Венеціанської комісії, реформування електораль-
ної формули, приведення її до відповідності щодо вимог послідовного демократичного розвитку, 
що має керуватися такими принциповими критеріями як підвищення представницьких стандартів 
парламенту, зміцнення зв’язку між депутатами та виборцями; та гармонізація взаємодії парламенту 
з президентською владою через нівелювання можливостей формування уряду за принципом «пере-
можець отримує все».

Побудова демократичного ладу в Україні проходить тернистим шляхом. Проте виборчий про-
цес є тим важливим механізмом, який і висвітлює рівень демократичності у державі. Тому не треба 
зловживати практикою використання виборів як технічного засобу у вирішенні конфліктів між за-
конодавчою і виконавчою владою, породжуючи цим лише абсентеїзм та відчуження народу від вла-
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ди. Проаналізувавши сильні та слабкі сторони нинішньої виборчої системи України та дослідивши 
прийняті у світовій практиці електоральні правила, можна й необхідно використати набутий досвід 
та зроблені висновки для вдосконалення цих правил у нашій державі та підвищення ефективності 
національного законодавства в зазначеній сфері.
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Европейские стандарты избирательного процесса: проблемы и перспективы применения 
в Украине. 

В статье дается характеристика требований международных актов универсального и региональ-
ного характера, которые составляют базовый уровень европейских стандартов избирательного про-
цесса и сделан анализ проблем и возможностей их применения в Украине.

Ключевые слова: избирательная ситема, избирательный процесс, европейские стандарты.

European electoral standards: Problems and prospects of application in Ukraine. 
This article characterizes the requirements of international instruments of universal and regional na-

ture which constitute a basic level of European standards of electoral process and analyzes the problems 
and possibilities of their use in Ukraine.
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82

 

П Р О Г Р А М А

Національний університет 
«Києво-Могилянська академія», 

Бібліотека ім. Т. та О. Антоновичів 
(м. Київ, вул. Григорія Сковороди 2, 

другий поверх, ауд. 22)

09.30 Реєстрація учасників 

10.00 Відкриття конференції   

 z Ігор КОГУТ, Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив 
 z Марина РУДЕНКО, Менеджер програм громадянського суспільства, Програма розвитку за-

конотворчої політики України Програми сприяння парламенту України (ПСП ІІ)
 z Лідія ДАНИЛЕНКО, Заступник завідувача кафедри парламентаризму та політичного ме-

неджменту Національної академії державного управління при Президентові України

10.30 Вступні лекції

 z Василь КОСТИЦЬКИЙ, Доктор юридичних наук, Член-кореспондент Національної ака-
демії правових наук України, заслужений юрист України, Президент Асоціації українських 
правників, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної 
академії державного управління при Президентові України

 z Микола САВЕНКО, Кандидат юридичних наук, Професор кафедри державно-правових 
наук Юридичного факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

12.30 Обід

13.30 Виступи учасників конференції (до 10 хв.)
 
Модератори: 

 z Олександр ДЕМ’ЯНЧУК, Завідувач кафедри політології Національного університету «Ки-
єво-Могилянська академія»

 z Юлія КИСІЛЬ, Доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національ-
ної академії державного управління при Президентові України

Доповіді:
 z Актуальні питання парламентаризму як галузі науки державного управління (Юлія Кисіль, 

м. Київ, Україна)
 z Управління виборчим процесом: вибори-2012, переваги та проблемні аспекти (Наталія Ко-

зирацька, м. Київ, Україна)
 z Реалізація принципу рівності у висвітленні виборчого процесу 2012 року на офіційному сайті 

Верховної Ради України (Любов Полішкевич, м. Київ, Україна) 
 z Вдосконалення законодавства про вибори до Верховної Ради України у контексті виборчих 

законів 1993 та 2011 рр. (Ірина Мельник, м. Луцьк, Україна)
 z Форми лобіювання у законодавчій діяльності Верховної Ради України (Роман Радейко, 

м. Львів, Україна)
 z Компаративна характеристика визначення проблеми «дефіциту демократії» та шляхів її вирі-

шення у ЄС та Канаді: аспекти репрезентації та участі (Марина Рабінович, м. Одеса, Україна)
 z Внутрішній парламентський контроль за дотриманням політичної та правової культури 

(Олександр Худенко, м. Київ, Україна)
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 z Верхня палата двопалатного Парламенту: білоруський і зарубіжній досвід (порівняльно-
правовий аналіз) (Частина 1) (Олексій Гірейко, м. Мінськ, Білорусь) 

 z Політична етика: сутність та проблеми реалізації (Марина Старова, м. Київ, Україна)
 z Депутатська етика (Роман Харковенко, м. Київ, Україна)
 z Роль ультра-радикальних партій у формуванні державної політики (Дмитро Відсота, м. Хар-

ків, Україна)

15.15 Перерва на каву

15.30 Виступи учасників конференції (до 10 хв.)

Модератори: 
 z Маргарита ЧАБАННА, Доцент кафедри політології Національного університету «Києво-

Могилянська академія»
 z Валентина ГУРІЄВСЬКА, Докторант кафедри парламентаризму та політичного менедж-

менту Національної академії державного управління при Президентові України

Доповіді:
 z Застосування прикладних технологій процесуального підходу у системі парламентаризму 

(Валентина Гурієвська, м.Київ, Україна)
 z Електронне урядування — як базове поняття інформаційного суспільства (Андрій Мєзєнцев, 

м. Київ, Україна) 
 z Релігійна політика в Україні: взаємозв’язок держави і церкви (1991–2012) (Марина Сташи-

на-Неймет, м. Луганськ, Україна)
 z Деякі питання управлінської компетентності політичної діяльності або як ремесло стає 

мистецтвом (Олена Булкіна, м. Одеса, Україна)
 z Аспекти механізму дотримання та реалізації конституційних принципів в новому Криміналь-

ному процесуальному кодексі України (Катерина Кульбака, м. Київ, Україна) 
 z Європейські стандарти виборчого процесу: проблеми та перспективи застосування в Україні 

(Віталій Когутюк, м. Київ, Україна ) 
 z Про окремі вимоги до Народного депутата України та функції Верховної Ради України (Іри-

на Бондаренко, В’ячеслав Школьний, м. Київ, Україна)
 z Ґендерний парламент – потреба часу та виклик для політичної еліти ХХI століття (Олена 

Рагуліна, м. Київ, Україна) 
 z Концептуальні питання взаємодії Верховної Ради України та Президента України (Ольга 

Ткаченко, м. Київ, Україна)

17.15 Підбиття підсумків конференції 

 z Заключні тези модераторів
 z Виступи від організаторів



84

 

Для нотаток


