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Вибрані роботи учасників Сьомої щорічної міжнародної конференції

Щорічна міжнародна наукова конференція «Парламентські читання» є спільною ініціативою Лабораторії законодавчих ініціатив, Факультету правничих наук,
Факультету соціальних наук та соціальних технологій Національного університету
«Києво-Могилянська академія», що здійснюється у партнерстві з Кафедрою
парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України та Студентським науковим товариством правників «Scholaris» Національного університету «Києво-Могилянська
академія».
Цьогорічна конференція мала на меті сформувати якісно вищий рівень
експертного та академічного дискурсу в Україні, залучити молодих науковців і
представників академічних кіл до експертної та дослідницької роботи. Дискусійні
панелі та доповіді учасників були присвячені питанням становлення та основних
тенденцій інституційного розвитку Верховної Ради України, якісних та кількісних
методів дослідження внутрішньопарламентських процесів, методології вивчення
поведінки парламентарів.
Конференція є частиною проекту, що реалізує ГО “Лабораторія законодавчих
ініціатив” за підтримки Програми USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність,
демократичне парламентське представництво».
Програма USAID «РАДА», що виконується Фондом Східна Європа, сприяє
становленню підзвітного, відповідального і демократичного парламентського
органу.
Більше на www.radaprogram.org
Думки, викладені в цій публікації, є виключною відповідальністю авторів
дослідження та не обов’язково відображають точку зору USAID, Фонду Східна
Європа та Лабораторії законодавчих ініціатив.
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МЕТОДИ І ДОСВІД
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ
Володимир ПАНІОТТО
професор Національного університету
«Києво-могилянська академія»,
гендиректор Київського міжнародного інституту соціології
У статті розглядаються методи соціологічних досліджень, які можуть бути корисні для
дослідження парламенту і для забезпечення його ефективної роботи. Наводяться приклади
досліджень парламенту, що проведені в Україні.
Почну з загальної класифікації методів.
За метою застосування методи можна поділити на якісні та кількісні.
Якісні методи — це методи, що не мають на меті досягти репрезентативності одержаних даних,
вони використовуються не для того, щоб знайти розподіл населення за тими чи іншими ознаками,
а найчастіше для того, щоб одержати загальне уявлення про явище, що досліджується, розуміння
процесів, значень, які вкладають респонденти в ті чи інші поняття, їхні емоції тощо.
Кількісні методи, як правило, застосовуються, щоб одержати точну кількісну інформацію. Вони базуються на репрезентативних вибірках та використовують статистичні методи аналізу даних
(приклад: розподіл відсотків).
Інший критерій класифікації методів — джерела інформації. За цим критерієм є три головних
методи:
1. Спостереження.
2. Аналiз документiв.
3. Опитування. 1
Кожний з цих трьох методів може бути як кількісним, так і якісним. Наприклад, використовується
і якісний (або змістовний) аналіз документів, і кількісний аналіз (контент-аналіз). Опитування теж
може бути якісним (глибинне інтерв’ю) і кількісним (стандартизоване інтерв’ю).
Якісні методи 2:
Елітні інтерв’ю — опитування депутатів і інших представників політичної еліти за
неструктурованими та напівструктурованими анкетами (власне, елітні інтерв’ю можуть бути й
структуровані, можуть проводитися за репрезентативними вибірками й належати до кількісних
методів).
Фокус-група — це дискусія ретельно відібраних учасників (як правило, 8 10 осіб), які
обговорюють певну тему. Дискусія регулюється модератором, який має певний план дискусії
й приблизний час на обговорення кожної теми, слідкує за тим, щоб учасники висловлювались з
приводу тих тем, які цікавлять дослідника. Дискусія записується на відео, потім це дає можливість
проаналізувати як вербальну, так і невербальну, емоційну реакцію учасників на думки, висловлені іншими учасниками. Дуже часто фокус-група проводиться у спеціально устаткованій студії,
яка має напівпрозоре дзеркало, яке сприймається як дзеркало учасниками. А за цим дзеркалом
сидить замовник дослідження чи дослідник і спостерігає за ходом дискусії. Все частіше замовник
знаходиться в своєму офісі (іноді навіть в іншій країні) і спостерігає за дискусією за допомогою
Інтернет-зв’язку.

1

Див. детальніше: В. Паніотто, Н. Харченко. Методи опитування. — К. : Видавництво НАУКМА, 2017.
Я використовую класифікацію Європейського Інституту Сассекса (Sussex European Institute), в якому
здійснюються дослідження Європейського парламенту і читаються відповідні курси, див. також перелік
літератури http://www.sussex.ac.uk/sei/research/europeanparliamentqualitativeresearchnetwork/qualitativemethods
2
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Рис.1. Студія для фокус-груп. Кімната для дискусії й кімната для спостереження.

Таким шляхом можуть вивчатися, наприклад, процеси взаємодії представників різних партій,
погляди тих чи інших груп електорату; при підготовці законів можуть вивчатися думки та емоції
представників тих груп населення, про яких йде мова в цих законах, тощо.
Дуже часто фокус-групи використовуються не самостійно, а перед проведенням кількісного
дослідження для виявлення спектру думок цільової групи.
Спостереження комітетів і пленарних засідань використовуються для аналізу поведінки,
взаємодії, мови й неформальних стосунків між парламентарями в процесі прийняття рішень (див.
матеріали Sussex European Institute).
Якісний аналіз документів (в тому числі якісний аналіз сайтів і соціальних мереж). Цей
метод запозичений соціологами з історичних та антропологічних досліджень. Під документами
розуміють закріплену на спеціальному матеріалі інформацію про факти, події, явища об’єктивної
дійсності чи розумової діяльності людини. Документи можуть бути письмовими, фонетичними,
іконографічними (зображення, картини, скульптури тощо) та мультимедійними. Як бачимо, тут
вони трактуються ширше, ніж у побутовому розумінні. Скажімо, зазвичай люди не розглядають
скульптури як документи. При якісному аналізі розрізняють зовнішній аналіз (чи контекст)
документу і внутрішній аналіз (його зміст). До контексту відносяться, наприклад, відповіді на
запитання, хто автор документу, ціль створення, суспільний резонанс, до внутрішнього аналізу —
зміст, достовірність даних, що в ньому зафіксовані.
Наведемо для прикладу ознаки достовірності інформації при внутрішньому аналізі документу:
1) викладаються факти, що не зачіпляють інтереси автора (зокрема, можуть викладатися
несуттєві з точки зору автора події чи деталі);
2) факти, повідомлення яких може спричинити шкоду автору;
3) те, що повідомляється, було на той час загальновідомим;
4) факти, що не подобаються автору чи суперечать його орієнтаціям.
Кількісні методи, що можуть використовуватися у парламентських дослідженнях:
Опитування, що репрезентативні для населення (наприклад, опитування щодо довіри до
парламенту чи вимірювання рейтингів).
Екзит-пол (опитування на виході з виборчих дільниць) є одним з видів такого опитування, він
дозволяє виявити ті чи інші характеристики виборців тієї чи іншої політичної сили.
Опитування, що репрезентативні для депутатів (кількісні елітні дослідження). Як приклад
можна навести серію з 9 опитувань депутатів Верховної Ради, які були проведені Київським
міжнародним інститутом соціології з 1998 до 2015 рр. на замовлення Університету Індіана та USAID
(зокрема, останні дослідження фінансувалися програмою USAID Рада; див., наприклад, результати
опитування депутатів 8-го скликання 3). Ці опитування стосуються різноманітних аспектів законотворчої діяльності, інституційного становлення Верховної Ради України, депутатської діяльності
як в єдиному законодавчому органі, так і у виборчих округах, роботи Апарату Верховної Ради
3

http://www.radaprogram.org/publications/rezultaty-opytuvannya-narodnyh-deputativ-ukrayiny-viii-go-sklykannya
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та діяльності українських організацій громадянського суспільства і міжнародних організацій
донорської та технічної допомоги.
Зауважимо, що всі види опитування комп’ютеризуються. Звичайне опитування (обличчям до
обличчя, face-to-face) все частіше проводиться не за паперовою анкетою, а з допомогою планшетів,
на яких з’являються запитання, які зачитує інтерв’юер і де він фіксує відповіді (це зветься
САРІ — computer assisted personal interview). Телефонні опитування зараз взагалі проводяться
тільки за допомогою комп’ютерів (CATI — computer assisted telephone interview). І все частіше
використовуються Інтернет-опитування (але оскільки Інтернетом зараз користується понад 60%
дорослого населення, то найчастіше це опитування окремих груп з високим насиченням інтернеткористувачів, наприклад, молоді).
Експертне опитування. Дуже часто експертне опитування визначають як опитування
компетентних осіб. Це не зовсім коректно. Через цю неточність експертне опитування дуже часто
плутають з опитуванням еліти. Експертне опитування — це опитування, що має на меті вивчення
за допомогою експертів деякої реальності, що існує поза експертом (оцінка політичної ситуації,
якості претендентів на посаду, прогноз тієї чи іншої події тощо). Якщо в елітному дослідженні
наявна генеральна сукупність, з неї можна робити вибірки, й чим більша вибірка — тим краще,
то в експертному опитуванні ситуація виглядає інакше. Якщо ранжувати експертів за рівнем
компетентності й додавати експертів по одному, то збільшення кількості експертів спочатку
призводить до зменшення похибки експертного опитування, а потім до її збільшення 4 (див. рис. 2).
Найбільш розповсюджений метод відбору експертів — сніговий клубок. Дуже часто в експертному
опитуванні (на відміну від опитування еліти) використовуються методи узгодження думок
експертів (один з найбільш відомих таких методів — метод Дельфі). Для експертного опитування
некоректно використовувати поняття репрезентативності. Фактично, в експертному опитуванні
експерти виступають у ролі вимірювальних пристроїв.
Рис.2. Залежність між кількістю експертів і похибкою.

Кількісний (або контент-аналіз) текстів. Метод полягає в тому, що в тексті виділяються певні
слова чи фрагменти тексту і розраховується їхня кількість. Наприклад, з 18 квітня по 20 травня
2011 року Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту прав людини та
запобігання екстремізму та ксенофобії провів дослідження явища кібер-ненависті (прояви агресії,
словесних образ та погроз) у статтях і коментарях до статей соціально-політичних публікацій
українського Інтернет-простору 5. За спеціальною процедурою було виділено 20 найбільш популярних українських видань («Українська правда», «Кореспондент», «Главред» тощо), проаналізовано
300 статей і більш ніж 17 000 коментарів. Кодувальники за інструкцією виділяли коментарі, що
4
В. Паниотто. Надежность экспертных оценок / Экспертные оценки в социологических исследованиях. — К. :
Наукова думка, 1990.
5
http://ihrpex.org/uk/article/2040/rezjume_zvitu_za_temoju_javysche_kiber-nenavysti_v_ukrajinskomu_internetprostori
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містять мову ненависті, і кодували тему ненависті, об’єкт ненависті, вектор ненависті тощо. У
результаті встановлено, наприклад, що 71% Інтернет-дискусій, що розгортаються в коментарях до
статей та новин, містять ненависницькі коментарі, при цьому приблизно кожний третій коментар на
суспільно-політичних сайтах можна вважати ненависницьким. Були виділені найбільш популярні
об’єкти ненависті, вектори ненависті тощо. Інші приклади контент-аналізу 6 — аналіз престижу
професій в кіно (Н.Костенко), дослідження В. Хмелько «нормативна модель радянської людини в
епоху Брежнєва». У США під час війни у 1939-1945 рр. дані контент-аналізу змісту використовувалися в суді для закриття профашистських газет.
Аналіз соціальних мереж (кількісний). Є одним з видів контент-аналізу текстів.
Рис.3. Слова, які найчастіше вживалися у повідомленнях про дослідження КМІС.

Метод дозволяє вивчати лексичне наповнення повідомлень (див. рис. 3), тональність, джерела
повідомлень (рис. 4) тощо. Аналіз соціальних мереж дозволяє оцінити ставлення до парламенту
найбільш освічених і активних груп населення, їхню реакцію на проекти тих чи інших законів,
вивчати позиції окремих депутатів.
Рис.4. Джерела повідомлень про дослідження КМІС.

6

Костенко Н., Iванов В. Досвiд контент-аналiзу: Моделi та практики. — К. : Центр вiльної преси, 2003. — 200 с.
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Мережевий (network) аналіз (не плутати з аналізом соціальних мереж). Головне завдання
мережевого аналізу — вивчення структури зв’язків між тими чи іншими об’єктами (країнами,
групами, партіями, людьми — наприклад, членами парламенту тощо). Такий аналіз дозволяє
вимірювати соціальний і особистісний статус в мережі, виділяти підгрупи, вивчати структури
міжособистісних стосунків 7. Наприклад, Т. Костюченко вивчала політичну мережу в Україні, зокрема вплив спільного минулого на розробку політики. Спільне минуле вивчалося через аналіз біографій як відкритих даних про депутатів ВР і ця структура зіставлялася зі зв’язками співавторства в
законопроектах 8. Т. Костюченко і К. Нагорняк вивчали структуру зв’язків між депутатами Верховної Ради України 6-го та 7-го скликань, які утворені завдяки співавторству в законопроектах 9.
На рис. 5 наведена структура зв’язків з роботи Т. Костюченко і М. Винницького, що присвячена
структурі політичних зв’язків 10.
Рис.5. Мережа зв’язків спільного минулого парламентарів ВР України 6 скликання

Аналіз великих даних (big data). Соціологам доводиться докладати багато зусиль для збору даних,
у той час як в цифрову епоху велика кількість даних щодо поведінки людей генерується у соціальних
мережах, банках (що куплено на кредитні картки), магазинах, численна інформація генерується
мільярдами мобільних телефонів (фотографії, інформація GPS), супутниками, навігаторами, тощо.
Всі ці масиви інформації називають «Великими даними» (соціальні мережі є одним з видів таких
даних). Все частіше пишуть про цифровий всесвіт, цифрову тінь, цифровий слід кожної людини.
Зустрічається і така думка (з якою автор ніяк не може погодитися), що зараз на кожну людину вже
накопичена така кількість інформації, що для прогнозування її поведінки не потрібні опитування
чи спостереження, достатньо правильно проаналізувати ці дані. Дійсно, аналіз попередніх покупок
7

В. Паниотто. Структура межличностных отношений. К. : Наукова думка, 1975.
https://www.researchgate.net/publication/282329135_The_Political_Network_in_Ukraine_the_Effect_of_Common_
Past_on_Policy_Making
9
Костюченко Т.С., Нагорняк К.М. Структура зв’язків між депутатами Верховної Ради України 6-го та 7-го
скликань: порівняння мереж формування політики // Наукові записки НаУКМА. — 2013. — том 148. Соціологічні
науки. — http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/2787/1/Kostiuchenko_Nahorniak_Struktura_zviazkiv_mizh_deputatamy.pdf.
10
Костюченко Т. С. Мережі політичної еліти в період кризи: циркуляція чи відтворення? / Т. С. Костюченко, М.
І. Винницький // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна / [М-во освіти і науки України, Львів. нац.
ун-т ім. І. Франка ; редкол.: В. С. Бакіров та ін.]. — Л., 2010. — Вип. 4. — С. 146—154. — Бібліогр.: с. 152–153.
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людини в Інтернет-магазинах дає можливість надавати індивідуалізовану рекламу і підвищити
ймовірність наступних покупок. На рис. 6 наведено приклад використання супутникових даних
(фото з супутників) для оцінки динаміки економічної активності у Києві, Луганські та Донецьку з
березня 2014 до березня 2016 року 11.
Рис.6. Зміна інтенсивності світла в нічний час для вибраних міст України.

Попередні дослідження в різних частинах світу показали, що економічна активність скорельована з використанням світла у нічний час. Фото показують, що якщо в Києві економічна активність
за ці два роки не змінилася, то в Донецьку і Луганську вона суттєво зменшилася.
Діяльність парламенту теж породжує великі обсяги інформації (документи, проекти законів,
електронні декларації, публікації, інформацію про пересування депутатів тощо), які можуть бути
проаналізовані з допомогою методів аналізу великих даних (як-от data mining).
Моделювання соціальних процесів — це створення математичних та комп’ютерних моделей,
вихідними показниками яких є соціальні змінні, як-от задоволення потреб людей, цінності,
гуманістичність відносин між людьми, розвиток особистості тощо. Модель об’єкта або процесу —
це його аналог, замінник, який за певних умов має схожі характеристики (наприклад, це система
рівнянь або комп’ютерна програма). І замість проводити експерименти на реальних об’єктах є
можливість проводити їх на комп’ютерних моделях цих об’єктів (як це роблять, наприклад, фізики).
Створення таких моделей було б дуже корисним при обговорення проектів тих чи інших законів,
на моделях можна було б передбачити, до яких змін може призвести прийняття таких законів.
Прикладом моделювання соціальних процесів є модель А. Грушецького конкуренції російської

11

Том Купе. Згасаючий регіон: що про економіку так званих ДНР/ЛНР кажуть фото зі супутників. Vox Ukraine. —
https://voxukraine.org/2016/07/18/and-the-lights-went-out-measuring-the-economic-situation-in-eastern-ukraine-ua/
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та української мови в Україні12. Модель побудована на даних багаторічних досліджень КМІС,
у модель закладаються залежності мови людини від мови у сім’ї, мови друзів, розповсюдженості
мови у місці проживання, мовного режиму в школі, мови медіа. Модель діє покроково, на кожному
кроці розраховується різниця між впливом чинників, які «спонукають» змінити мову, і чинників,
які, навпаки, «спонукають» не змінювати мову, у результаті отримують ймовірність зміни мови та
розраховують прогноз того, який відсоток населення буде розмовляти українською і російською
мовою через 5-10-15 років. Прогноз дається як для України в цілому, так і для 4-х макрорегіонів
України. На такого роду моделі можна було б перевіряти можливі наслідки прийняття рішень,
скажімо, про збільшення відсотку української мови на державних телеканалах до 75%. Чи призведе
це до збільшення вживання української мови, чи, навпаки, відштовхне російськомовне населення
від споживання українських каналів і спонукає до перемикання на російські канали.
Таким чином, можна виділити такі методи парламентських досліджень, тобто досліджень,
які можуть бути корисні для дослідження парламенту і для забезпечення ефективної роботи
парламенту:
1. Елітні інтерв’ю.
2. Фокус-групи.
3. Спостереження.
4. Якісний аналіз документів.
5. Опитування, що репрезентативні для населення.
6. Екзит-поли.
7. Опитування, що репрезентативні для депутатів.
8. Експертні опитування.
9. Контент-аналіз текстів ЗМІ.
10. Контент-аналіз соціальних мереж.
11. Мережевий аналіз.
12. Аналіз великих даних (big data analysis).
13. Моделювання соціальних процесів.
На жаль, в Україні використовуються лише деякі з перерахованих методів, і дуже часто не
повністю використовуються їхні можливості. Так, екзит-поли використовують, фактично, лише
для прогнозування і контролю результатів виборів, а не для отримання аналітичного матеріалу
для вивчення електорату (в екзит-полах в США і багатьох європейських країнах довжина анкети
може досягати 30 і більше запитань, в Україні — лише 3–5 запитань). Мало досліджується також
проблема представництва («репрезентативності») парламенту, яка є головною для електоральних
досліджень у західних країнах виявлення відповідності очікувань населення і орієнтацій депутатів.
Чи дійсно депутати відображають інтереси населення і якщо ні, то які елементи виборчої процедури привели до цього?

12
В.Паніотто, А.Грушецький. Чи ще не вмерло моделювання? Історія соціального моделювання в Україні та
агентно-орієнтований підхід на прикладі прогнозування мовної ситуації в Україні. — Сучасні методи збору і
аналізу даних в соціології / За науковою ред. Є.І.Головахи і Т.Я.Любивої. — К.: Інститут соціології НАН України,
2013. — 140с.
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HOW TO BUILD AN EFFECTIVE AND
TRANSPARENT LEGISLATIVE POWER IN UKRAINE?
Jan MENZER
Foreign Policy Advisor,
Political Consultant
I was born in the former GDR, in other words: in East Germany. The German Unification was the greatest and I think the best change in my life. It was a great experience to be a free citizen in a free and democratic state overnight. I could say, a very privileged situation. From this view, I can understand the situation
in Ukraine. I respect your willingness and I believe in your ability to promote freedom and democracy.
I see two sides to speak about my visions for the future of your Parliament. During my time as a student
at the University of Leipzig, I was a member of our county council in Altenburg, a small town in Thuringia.
It was only a few years after the German Unification. Many specialists and many advisers moved from WestGermany to East-Germany. They told us what to do and how to do it! Many people were angry about that
because not every decision and not every kind of support were useful for us.
It is not my goal to give you indoctrination on how to deal with the future of your Parliament. You are in
a very difficult situation. Ukraine received independence and sovereignty from the former Soviet Union 25
years ago. It is a very short time to transform a land into an established democracy with rule of law. Furthermore, you are under pressure from Russia. Every day Ukrainian people die in a war. Ukraine is also under
pressure from European politicians. They demand more engagement in the political and economic reforms.
Besides, it is a challenge to fight against high corruption level. It is easy to give advice from a safe distance.
Your politicians have a heavy responsibility. If you go one step on the one side, somebody says: ‘It’s the end of
the country.’ And if you go one step on the other side, someone else says: ‘It’s the end of the, country.’ I have
respect for that. I am not sure if Germany could do better in such a situation.
Nevertheless, the discussion of different opinions and different views is an indispensable part of the parliamentary debate. The history of the German Bundestag shows many examples. In the 50s the Parliament
debated disputes about the Western integration and NATO membership of the young Federal Republic.
Chancellor was Konrad Adenauer. In the 70s, our Parliament discussed the policy of détente with the Soviet
Union. Chancellor was Willy Brandt. On 2nd December 1990, we became the first all-German Parliament to
be elected following reunification. In 1991, the German Bundestag decided that the seat of Parliament and
the Federal Government should move from Bonn to Berlin. Chancellor was Helmut Kohl. These are decisive
moments in our German history. These parliamentary changes were very emotional.
Today all these decisions have resulted in a broad agreement in our society. Representative democracy
and parliamentarism have the important function to lead social conflicts and controversies to a peaceful
solution.
When we talk about visions of the institutional evolution of the Verkhovna Rada of Ukraine, we have to
understand: the Parliament is the heart of your democracy. It is the place for controversies, for lawmaking
and scrutiny of the administration. The minority today could be the majority tomorrow. Effective parliamentary work is not a question of rules and procedures, it is rather a question of political culture. Members
with controversial opinions are opponents, but not enemies.
We have over 150 years of parliamentary tradition in Germany. It began in 1849 with the constitution of
the “Frankfurter Paulskirche”. In 1871, Germany elected the first Reichstag. The German Bundestag met for
its first constituent sitting in Bonn on 7th September 1949.
Nevertheless, our democracy was not without failings and frailty. As Adolf Hitler came to power in
1933, he banned all political parties from the Parliament except for his national-socialist movement. He
disempowered the Parliament. It was not a question of our Constitution. The constitution of the “Weimarer
Republik” was not too bad. The rules of procedures of the Reichstag from 1922 constituted the rules of procedures in the German Bundestag in 1949. One weakness in the “Weimarer Republik” was the instability of
government coalitions because the chancellor did not depend on the parliamentary majority. In my opinion,
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the great failure in our history in 1933 was a failure of political culture.
The Verkhovna Rada has improved. It shows good performance 25 years after the independence from
the former Soviet Union. It shows great performance in this difficult time. Today the German Bundestag
is not the same parliament as 60 years ago. We have the most visited parliament in the world. It is very important for the political culture to come to the parliament and be in touch with politics. Some decades ago,
every parliamentary debate in the plenary room was televised live. Today, everybody can see parliamentary
sessions on the internet. We have a tribune for visitors to hear and see debates. It is necessary for the Verkhovna Rada to open up for the public, for visitors, for school-classes, students and voters.
I spoke to many Members of the Ukrainian Parliament, to Ukrainian parliamentary advisers and to
assistants from politicians. What I see is a great willingness, but a lack of parliamentary resources and organization. My question is, how to build an effective and transparent legislative power in Ukraine?
This involves an important issue: the process of lawmaking itself. Many parliamentarians complain
about the time schedule for plenary and committee sessions. Nobody today in the Rada knows when the
plenary sessions in autumn will take place. It complicates the working-process in the parliament and the
process of effective law-making. The Bundestag has a time schedule for one year with 20 or 22 parliamentary
session-weeks. The date and the agenda for each sitting are agreed in the Council of Elders and communicated to the Federal Government. The Council of Elders is an elected group of parliamentarians from each
faction together with the President of the Bundestag and his deputies.
Every Member of the Ukrainian Parliament could propose bills into the Verkhovna Rada. This is very
ineffective. On the one side: Are these suggestions in accordance with other Ukrainian bills and with the
constitution of Ukraine? On the other side: Are there suggestions in accordance with the party program or
with suggestions from the parliamentary faction of this member? Why should a voter believe in a party or
in a parliamentary faction, if everybody can do what they want?
I will give you some insights about the process of law-making in Germany. The Federal Government,
the Bundesrat — the organ through which the countries participate in the legislation and administration
of our Federation — and the Members of the Bundestag themselves have the right to introduce bills to be
deliberated on by the Bundestag. Bills — and this is most important — must be signed by at least 5 per cent
of Members or by a parliamentary group. In the other two cases the organ concerned — the Federal Government or the Bundesrat — must take a decision to this effort.
About two-thirds of bills are introduced by the Federal Government. This is not a surprise because we
have a parliamentarian democracy. The chancellor and the government depend on a majority of Members
of Parliament. The majority faction uses the administration and the competence of government officials to
prepare draft bills. The majority in the Bundestag does not automatically agree to everything submitted to
it by the Government, which it has voted into office. Many interests from parliamentarians, party members
and interest groups could influence an introduced bill.
The draft bill is mostly prepared by experts in the ministries. Head of division speaks with interest
groups, for instance, unions, economic or social organizations or churches to hear many opinions. The text
is written in one responsible ministry and submitted to other ministries, which are concerned with the subject matter or involved in political terms. Afterwards, the text gets adopted by the cabinet and is passed to
the Bundestag and the Bundesrat.
The parliamentary groups are also involved in the discussion of a bill. The factions are divided into
working groups for specific subject areas. Members need to specialize in a particular subject because the
parliamentary groups are required to deal not only with one bill but also with numerous other bills on a wide
range of different subjects. It would be completely impracticable for each of them to be considered by all the
Members at the same time. Each parliamentary group first has to decide what position it plans to take on
a particular bill — whether or not the bill is urgent, when it should be given its first reading in the plenary,
which member of the parliamentary group should speak on it, which member might act as rapporteur at the
committee stage, and so on.
The Bundestag generally deals with bills in three readings in the plenary. Debates tend to be held on
bills of topical interest or political significance if the Government wishes to state its reasons for introducing them or if the parliamentary groups wish to make public their initial position. The primary reason for
holding debates is to present to the public and the media in particular (as the most important source of
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public information about Parliament) the different political standpoints regarding a particular bill. Only
then, can the public form an opinion about issues on the Bundestag’s agenda and party-political viewpoints.
Intensive preparatory work needs to be done by the parliamentary groups and specialized committees in the
Bundestag, which consult relevant experts, hold hearings of those affected and of representatives of interest
groups, present reports and much more.
Once the chairperson and the rapporteurs have made themselves familiar with the subject matter of the
bill and once the working groups of the parliamentary groups have come to their initial conclusions about
the bill, the committee chairperson decides, in agreement with the spokespersons of the parliamentary
groups, when the bill will be placed on the agenda. During this meeting, the content of the bill is presented
and explained in detail either by a rapporteur or by a Government representative. In exceptional cases, this
debate can be held in public. According to the Rules of Procedure, committee meetings are not in principle
open to the public.
If the subject matter of the bill is very complex then a public hearing of experts and representatives of
interest groups is held. One of the reasons for holding a hearing is to obtain additional specialist information and advice about particular problems relating to the bill in order to assist the progress of deliberations.
Another purpose of the public hearing is to attract media interest in the bill, make clear the significance of
the issues involved, and encourage political debate.
Once the committee has discussed the bill and decided on a recommendation for the plenary, the rapporteurs begin the second part of their work. They submit a written report to the plenary of the Bundestag
in which they present the course the discussions have taken in the lead committee and the committees asked
to give their opinions. In their report, the rapporteurs focus in particular on reasons why the committee
may have deviated from the Government’s bill. They are also obliged to include in the report the views of
minorities who were outvoted.
Once the committee has completed its work, the parliamentary groups must decide what position to take
on the bill in its present form. It is important that all Members now have an opportunity to form an opinion
on the bill. The Council of Elders sets the date on which the second reading will be held. The President, first
of all, gives the committee rapporteur or rapporteurs the opportunity to supplement the written report, if
they so desire. If, as in the above example, a bill is adopted as it stands during the second reading, the third
reading can begin straight away. During the third reading, the final vote is taken on the bill. The Members
vote by rising from their seats when the President calls for votes for, votes against and abstentions.
Every bill in Germany passes the Bundestag and the Bundesrat. If variety positions exist, we have a
mediation procedure between Bundestag and Bundesrat. I will not speak about this because Ukraine is a
centralized state without a second chamber in law-making. After this procedure, the Chancellor and the
Federal President sign the bill.
Let me talk about my conclusions for the Verkhovna Rada. I am not a know-it-all or a moralist, but a
cooperative partner who wants to offer proposals. I concentrate my lecture on the process of law-making. It
is one of the main tasks of Parliament. Not everything is comparable with your constitution. Germany is a
parliamentary democracy. Ukraine has a system with a powerful president. Nevertheless, I think the Verkhovna Rada is the heart of your democracy like the Bundestag of ours.
In the beginning, I spoke about the long parliamentary tradition in Germany with highlights and failures. 25 years is a short time to establish a parliamentary tradition. Parliamentary tradition requires an
improved civil society, a stable party system and first of all a political culture with a willingness to accept
political opponents.
Ukrainian Members of Parliament and the Ukrainian society should decide by themselves about the
future of Verkhovna Rada. In my opinion, the best way would be an internal reform of law-making in the
Ukrainian parliament. The best way would be to discuss with experts from Germany, France, Great Britain
or the United States to find the best way for practicable solutions in the parliamentary work. The process
Members of Verkhovna Rada need strong self-confidence to require a powerful Parliament.
There did not exist a staff of experts or assistance for the first generation of Members of the Bundestag,
elected in 1949. They sometimes had financial problems because the compensation for their work was not
adequate. Today the German parliament is one of the best-supported Parliaments in the world. But this
did not happen overnight. It is a daily practice to see the weakness or lack of resources. The first generation
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of Parliamentarians in the Federal Republic of Germany had the terrible experience of World War II and
therefore an unbelievable desire for democracy in Germany.
Here in Ukraine, you are in a comparable situation. Your Parliament needs practicable time schedules
for plenary and committee-sessions, good assistance from independent officials in the administration and
personal offices with good equipment and experts. When I speak to Ukrainian parliamentarians, officials
or advisers, everybody criticizes the high corruption level in Ukraine. A big challenge for lawmaking is the
financial independence from third persons. A parliamentarian needs independence and a good financial
compensation for his work. He/she should be able to decide without being influenced by other persons. It is
the same situation for assistants and advisors. Everybody who works for politicians or for the administration
needs a good salary to be loyal to that politician and the country.
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ПУБЛІЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ
У ПАРЛАМЕНТІ: ВИКОРИСТАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ
Володимир ВЕНГЕР
кандидат юридичних наук,
старший викладач, доцент кафедри
загальнотеоретичного правознавства та публічного права
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Функціонування парламенту як органу публічної влади відповідно до спеціально-дозвільного
принципу, закріпленого у частині другій статті 19 Конституції України, має здійснюватися лише на
підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Станом на сьогодні ціла низка законів та підзаконних актів зобов’язують органи державної
вла-ди та органи місцевого самоврядування діяти прозоро, відкрито та гласно. Навіть більше,
така вимога сьогодні є обов’язковим стандартом функціонування публічних установ, сучасного
цивілізацій-ного етапу розвитку держави загалом та кожної з її інституцій зокрема.
Робота Верховної Ради України сьогодні забезпечується низкою інструментів гарантування
додаткової відкритості та прозорості (функціонування офіційного веб-порталу, трансляції засідань
парламенту, комітетів, комісій тощо, оприлюднення стенограм, протоколів звітів та ін.).
Разом з тим, за результатами роботи Місії Європейського Парламенту з оцінки потреб, що
розроблені з метою підвищення якості українського парламентаризму, було зроблено низку
рекомендацій щодо підвищення рівня відкритості, прозорості та підзвітності громадянам. Навіть
більше, саме цим питанням було присвячено окремий розділ рекомендацій, що були схвалені
Верховною Радою України 17 березня 2016 року. Так, пунктами 23 та 28 підготовлених Місією
Рекомендації передбачено:
«Необхідно розробити та схвалити стратегію переходу до електронного парламентаризму,
включаючи середньострокову стратегію Інформаційних та Комунікаційних технологій (на 3-5 років).
Слід передбачити відповідні ресурси, спрямовані на підвищення рівня прозорості та ефективності
парламентських процесів.
Верховна Рада України повинна розробити та схвалити всеохопну комунікаційну стратегію (з
визначенням основних аудиторій, каналів донесення інформації та інформаційних продуктів) та
брендингову стратегію інституції, яка б визначала довгострокові цілі в здійсненні комунікаційної
політики, визначенні характеру комунікації та інформаційних сигналів» 13.
Як приклад спроби імплементації зазначеної рекомендації варто зазначити про інформаційний
ресурс «Портал громадського обговорення законопроектів». Цей ресурс було розроблено в Апараті
Верховної Ради України за підтримки міжнародних проектів технічної допомоги з метою посилення
взаємодії парламенту з інститутами громадянського суспільства, їхніми окремими представниками,
групами експертів наукових установ чи неурядових організацій, а також з окремими зацікавленими
громадянами.
Тестування зазначеного інформаційного ресурсу здійснювалось у двох парламентських
комітетах, одним з яких був Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та
правосуддя (далі — Комітет), у секретаріаті якого в автора цих тез була можливість детальніше
пропрацювати організаційні, технологічні, а головне — правові засади можливого запровадження
такого інформаційного ресурсу в загальнопарламентський обіг.

13
Рекомендації щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України,
Додаток до Постанови Верховної Ради України від 17 березня 2016 року № 1035-VIII [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1035-19
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Так, на громадське обговорення в Комітеті було винесено два законопроекти (проект Закону
про лобізм та проект Закону про лобіювання) та за результатами обговорення з 22 грудня 2016
року по 22 січня 2017 року отримано пропозиції та коментарі, як до їхніх окремих статей, так і
до законопроектів в цілому. Загалом отримано: пропозицій — 15, коментарів — 3, зауважень — 3,
запропонованих редакцій до статей — 1, голосів за окремі статті «за» та «проти» — відповідно, 11
та 13.
Не вдаючись до змістовного аналізу поданих зауважень, пропозицій чи коментарів (це може
бути предметом окремої дискусії), у секретаріаті Комітету було напрацьовано низку питань, що
можуть бути враховані при доопрацюванні/вдосконаленні інформаційно-телекомунікаційної
складової зазначеного ресурсу. Проте тут варто наголосити на, власне, правових аспектах можливого використання інформаційного ресурсу «Портал громадського обговорення законопроектів».
Безумовно, запровадження парламентом публічного обговорення проектів законодавчих
актів до їх розгляду у першому або наступних читаннях та прийняття Верховною Радою України
є важливим аспектом забезпечення більшої відкритості та позитивно впливає на рівень довіри до
органу законодавчої влади.
Розглядаючи законодавче забезпечення порядку винесення на громадське обговорення
законопроектів у комітетах Верховної Ради України і його проведення, слід зазначити таке.
Конституцією України визначено, що органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19) 14.
Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України згідно зі статтею 93 Конституції України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
Згідно з частиною п’ятою статті 89 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом
України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VI (далі —
Регламент), право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради
проектів законів, постанов, проектів інших актів Верховної Ради, а також пропозицій та поправок
до законопроектів 15.
Згідно із Законом України «Про комітети Верховної Ради України», комітет Верховної Ради
України (далі комітет) — орган Верховної Ради України, який утворюється з-поміж народних
депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки
та попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання
контрольних функцій (частина перша статті 1) 16.
Відповідно до частини четвертої статті 114 Регламенту, за наслідками розгляду законопроекту
в першому читанні Верховна Рада може прийняти рішення про опублікування законопроекту
у визначеному Верховною Радою друкованому засобі масової інформації для всенародного
обговорення, доопрацювання його головним комітетом з урахуванням наслідків обговорення і
подання на повторне перше читання.
Згідно з частиною 2 статті 115 Регламенту, строки подання на повторне перше читання
законопроекту, щодо якого прийнято рішення про всенародне обговорення, визначаються окремою
постановою Верховної Ради України.
Разом з тим, відповідно до пункту 10 та 11 частини першої статті 16 Закону України «Про
комітети Верховної Ради України», при здійсненні законопроектної функції комітети зобов’язані
узагальнювати зауваження і пропозиції, що надійшли в ході всенародного обговорення проектів
законів та вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян, об’єднань громадян, будьякі пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів або у внесенні змін
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Конституція України / Верховна Рада України . — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2014. — 103 с
Регламент Верховної Ради України, затверджено Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від
10 лютого 2010 року № 1861-VI // Відомості Верховної Ради України від 16.04.2010 — 2010 р., № 14, / № 14-15; №
16-17 /, стор. 412, стаття 133.
16
Закон України «Про комітети Верховної Ради України» // Відомості Верховної Ради України від 10.05.1995 —
1995 р., № 19, стаття 134.
15
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до законодавчих актів, і, в разі необхідності, готувати відповідні проекти актів та вносити їх на розгляд Верховної Ради України.
Згідно з частиною першою та другою статті 9 цього Закону, комітети інформують громадськість про свою діяльність. Інформація про поточну діяльність комітетів та прийняті ними рішення
розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради України в глобальній інформаційній мережі
Інтернет, у газеті «Голос України», інших засобах масової інформації.
З огляду на зазначене, сьогодні законодавством не передбачено чітких повноважень і процедур
для Верховної Ради України чи парламентських комітетів приймати рішення про винесення на
всенародне електронне обговорення законопроектів.
З іншого боку, слід зазначити, що Законом України «Про доступ до публічної інформації»
передбачається, що розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати, зокрема, нормативноправові акти, що підлягають обговоренню (пункт 2 частини першої статті 15) 17.
Так, згідно з пунктом 15 Положення про веб-ресурси Верховної Ради України (далі — Положення),
затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України № 699 від 19 травня 2015 року (далі
— Розпорядження) 18, основні інформаційні ресурси веб-сайту Комітету Верховної Ради України
включають інформацію про законотворчу діяльність: законопроекти, що перебувають на розгляді у
Комітеті та винесені на обговорення, а також стан їхнього розгляду та інше.
Рішення щодо розміщення інформації на веб-ресурсі, згідно з Порядком супроводження вебресурсів Верховної Ради України, затвердженого згаданим вище Розпорядженням, приймає керівник відповідного структурного підрозділу (пункт 4 Порядку).
Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України реєструє відповідальних за розміщення інформації працівників структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України (контент-менеджерів) і надає їм відповідні права за поданням керівників відповідних підрозділів (пункт 10 Порядку).
Отже, залишається належно законодавчо не врегульованим питання щодо порядку проведення
громадського обговорення законопроектів, що знаходяться на розгляді в комітетах, врахування
ними пропозицій, зауважень та коментарів та їхні правові наслідки. Адже риторичним поки є
питання, що саме повинен робити комітет як колегіальний орган з отриманими пропозиціями,
яка правова природа таких пропозицій і чи мають вони обов’язковий для розгляду (або навіть для
врахування) характер.
У зв’язку з цим варто зазначити, що змінами в Закон України «Про звернення громадян» (далі —
Закон), що набули чинності 28 жовтня 2015 року, передбачено можливість надсилати, наприклад, до
органів державної влади письмові звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного
зв’язку (електронне звернення) (частина шоста статті 5) 19.
Відповідно до частини першої статті 3 зазначеного Закону, під зверненнями громадян слід
розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і
скарги.
Зокрема, пропозиція (зауваження) — це звернення громадян, де висловлюються порада,
рекомендація щодо діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів усіх
рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та
умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціальнокультурної та інших сфер діяльності держави та суспільства (частина друга статті 3 Закону).
Тому, за належної аргументації та наполягання заявника (коментатора), надіслані пропозиції
та коментарі до законопроектів, винесених на обговорення, за певних обставин можна розглядати
як електронні звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Це матиме
17
Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Відомості Верховної Ради України від 12.08.2011 — 2011
р., № 32, стор. 1491, стаття 314.
18
Розпорядження Голови Верховної Ради України № 699 від 19 травня 2015 року «Про веб-ресурси Верховної
Ради України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/699/15%D1%80%D0%B3/print
19
Закон України «Про звернення громадян» // Відомості Верховної Ради України від 19.11.1996 — 1996 р., № 47,
стаття 256.
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й відповідні правові наслідки. Тобто опрацювання цих пропозицій має відбуватись із чітким
дотримання процедур, передбачених для звернень громадян (реєстрація, опрацювання, розгляд,
надання відповіді, дотримання строків тощо), що, власне нівелює саму ідею електронного
обговорення. Адже, як видається, основною перевагою інформаційного ресурсу «Портал
громадського обговорення законопроектів» і його можливих аналогів є порівняно легкий і
незаформалізований спосіб збору, опрацювання й використання різних думок, ідей чи пропозицій
щодо законопроектів.
При цьому слід зазначити, що з метою удосконалення законодавства та запровадження практики проведення в Україні консультацій з громадськістю Міністерством юстиції було розроблено
законопроект щодо участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики,
вирішенні питань місцевого значення — проект Закону України «Про публічні консультації», який
проходив громадське обговорення та напрацювання пропозицій.
Проект Закону України «Про публічні консультації» було розроблено на виконання завдань,
визначених:
• Планом дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року №
1176;
• Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2015 — 2017 роки, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265;
• Планом заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020
року, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року
№ 1393 20.
Метою проекту Закону України «Про публічні консультації», згідно з пояснювальною запискою,
є «визначення порядку проведення публічних консультацій під час підготовки та прийняття
проектів актів суб’єктами владних повноважень з метою залучення до підготовки проекту рішення заінтересованих осіб для збалансування публічних та приватних інтересів, та запровадження
сучасних стандартів підготовки проектів актів, обов’язкових для державних органів і органів
місцевого самоврядування» 21.
Відповідно до проекту Закону України «Про публічні консультації», проведення публічних
консультацій Верховною Радою України щодо проектів актів, внесених народними депутатами
України, пропонується здійснювати з урахуванням особливостей їхнього проведення, що мають
бути визначені Регламентом Верховної Ради України та Законом України «Про комітети Верховної
Ради України» (стаття 4 проекту Закону України «Про публічні консультації»).
Пропозиції, що надійшли під час публічних консультацій, згідно з проектом Закону, вивчаються та аналізуються. Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду пропозицій не надаються
та не надсилаються. На розгляд пропозицій, що надійшли під час публічних консультацій, не
поширюються вимоги Закону України «Про звернення громадян» (стаття 14 проекту Закону України
«Про публічні консультації»).
Наразі у Верховній Раді України не зареєстровано жодного проекту Закону або будь-якого іншого законодавчого акту, який би врегульовував питання громадського обговорення законопроектів,
що перебувають на розгляді в Комітеті, з допомогою інформаційно-комунікаційних ресурсів (в
тому числі мережі Інтернет).
Разом з тим слід зауважити, що вичерпне законодавче визначення щодо оприлюднення,
опублікування чи будь-якого іншого поширення інформації про діяльність органу публічної влади
в теперішніх умовах не забезпечить інтерес суспільства загалом та окремих його членів до діяльності владних інституцій. Навіть більше, таке вичерпне регулювання навряд чи буде можливим взагалі.
20
Проект Закону України «Про публічні консультації» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/file/54490
21
Пояснювальна Записка до проекту Закону України «Про публічні консультації» [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/file/54490
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Тому важливим є напрацювання та розвиток комплексних підходів до імплементації принципу
прозорості як складової верховенства права. Це передбачає поєднання законодавчого визначення
засад прозорості та відкритості та регулювання за допомогою локальних нормативно-правових
актів. Такий підхід базується на конституційному праві людини на свободу інформації. Стаття 34
Основного Закону України гарантує кожному право на свободу думки та слова, на вільне вираження
своїх поглядів і переконань, право вільно збирати, зберігати, використовувати й поширювати
інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір.
Важливо зазначити, що інформаційні права також не є абсолютними й повинні мати певні
обмеження, які відповідно до конституційних приписів зводяться до:
• інтересів національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку,
• запобігання заворушенням чи злочинам,
• охорони здоров’я населення,
• захисту репутації або прав інших людей,
• запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно,
• підтримання авторитету і неупередженості правосуддя 22.
Цей аспект використання інформаційного ресурсу «Портал громадського обговорення
законопроектів» потребує не тільки окремої уваги, але й ретельного вивчення. Адже як
оприлюднення законопроектів для обговорення, так і висвітлення на офіційних веб-ресурсах усіх
пропозицій, коментарів чи зауважень повинні мати розумні запобіжники для унеможливлення
порушення зазначених вище конституційних рамок (меж).
Отже, залишається законодавчо не визначеним порядок винесення на електронне громадське
обговорення законопроектів, особливості його проведення, права та обов’язки заінтересованих
осіб, права та обов’язки суб’єктів владних повноважень у правовідносинах, пов’язаних з
його проведенням, головні аспекти обговорення, що включають співробітництво та взаємну
відповідальність державного органу та заінтересованої громадськості, строки обговорення,
відповідні механізми зворотного зв’язку, повноваження співробітників секретаріатів комітетів
у процесі обговорення, роль Управління комп’ютеризованих систем, Головного організаційного
управління та інших структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України тощо.
Разом з тим, необхідність використання таких електронних ресурсів сьогодні уже є досить
актуальною. Саме тому використання електронного сервісу, винесення на громадське обговорення
законопроектів, що перебувають на розгляді у комітетах Верховної Ради України чи парламенті
загалом, та порядок його проведення потребує належного законодавчого врегулювання перед його
можливим застосуванням на практиці.
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У статті дається характеристика методології права і законотворення, показується зв’язок
між ними, наголошується на відмінності права (правності) і закону (законності), пропонується
ієрархія законів і норм, в якій людські закони (прийняті парламентом чи на референдумі) займають
останнє місце. Висловлюється міркування, що оптимальною методологією законотворення є
праксеологія.
Ключові слова: методологія, метод, правотворення, законотворення, закон, праксеологія,
лібералізм.
Методологією пізнання є цілісне, структурне вчення. Вона є повним світоглядом, що ґрунтується на теоретичній концепції, теорії, крізь призму якої пізнається буття світу, природні та суспільні
явища [1]. Автори не сприймають ієрархічну трактовку методологій (філософська, загальнонаукова, конкретнонаукова), а вважають, що суб’єкт пізнання використовує на рівні світогляду вже готову
теорію, концепцію, стає її прихильником і послідовником, або творить власну світоглядну теорію
чи концепцію (якщо він на це здатний), в її контексті досліджує об’єкт пізнання. Пізнання може
бути теоретичне, практичне чи змішане. Юридичне пізнання, бувши пов’язаним із юриспруденцією
як науково-практичним комплексом (поряд з такими ж комплексами: медициною, психологією,
педагогікою, технікою), є змішаним пізнанням. В ньому може використовуватись монопізнання
(із застосуванням єдиної методології) або еклектичне пізнання (коли використовуються декілька
методологій). Правда, останнє радше виступає як електика методик. Ми виділяємо методологію
(світоглядний рівень), методику (технологічний рівень), методи (інструментальний рівень).
На жаль, в науці (яка мала б розробляти методології, методики та методи), в тому числі в
юриспруденції, має бути недиференційований підхід, змішування понять «методологія», «методика» і «метод». Так, у щойно опублікованій «Великій українській юридичній енциклопедії» методологія правового пізнання визначається як система засобів, прийомів та інструментів осмислення права
або окремих правових явищ [2, с. 460]. На нашу думку, засоби та інструменти належать до методів,
а прийоми можуть бути пов’язані з методикою пізнання. Звичайно, вони пов’язані з методологією.
Але суб’єкт пізнання може бути послідовником позитивістської методології, проте використовувати соціологічні, психоаналітичні чи феноменологічні методи.
Перед тим як перейти до методології правотворчості, спробуємо розібратися із самим поняттям
правотворчості. Українська «Юридична енциклопедія» визначає правотворчість як напрям діяльності держави, пов’язаний з офіційним закріпленням норм права шляхом формування приписів, їх
зміни, доповнення та скасування [3, с. 51]. Вказана енциклопедія вийшла два десятиліття тому.
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Писали її вчені, в т.ч. знамениті, перебуваючи під впливом якщо не «матеріалістичної діалектики»,
то методології радянського позитивізму і нормативізму. Відродження в Україні філософії права
(перші підручники з цієї дисципліни вийшли в кінці 90-х рр. XX ст.) дає можливість критично
оцінити наведене визначення. Однак дивною є відсутність статті «Право» або «Правотворчість» у
цитованій вище «Великій юридичній енциклопедії», яка тільки-но вийшла друком.
Правники та філософи трактують право як нормативну форму виразу свободи [4, с. 20], як
конкретну соціальну форму, в якій втілена воля цивілізованої спільноти [5, с. 259], як норми,
встановлені зовнішнім авторитетом, переважно державою, як такі, що випрацьовуються соціальними
відносинами, поступово складаються та викристалізовуються з психічних переживань, кореняться
в етичній свідомості людини та ін. [6, с. 189]. У сьогоднішній європейській юридичній науці автори
уникають давати визначення права, а пишуть про природне право, позитивне право, реалістичне
право, розуміння права через концепцію аргументації, аналітично-мовний підхід, право як соціальну техніку та ін. [7; 8].
На нашу думку, до права слід підходити як до метафізичного, екзистенційного, онтологічного
феномену. Воно є конкретизацією Космічних (всезагальних) законів, законів Буття в конкретних
умовах, часі та місці. Носієм права є свідомість індивіда і соціальних груп соціуму в цілому.
Оскільки в свідомості виділяють низку підсистем: релігійну, моральну, світоглядну (філософську),
політичну, культурологічну, правову та ін., — то виходить, що право нерозривно пов’язане з
релігійними, етичними, політичними, економічними та іншими нормами та правилами.
В ієрархії норм суспільного регулювання право пов’язане і з етичними нормами та з законами
(людськими) таким чином:
1) всезагальні (космічні) закони;
2) етичні закони (норми);
3) право, правові норми;
4) закони (людські, державні) [9, с. 20].
З огляду на зазначене видається, що, оскільки право — ідеальний феномен, то правотворчість
є свідома і підсвідома діяльність індивіда, соціальних груп, соціуму з усвідомлення всезагальних
законів, етичних соціальних норм і трансформацію їх на рівні свідомості в норми традицій, звичаїв.
Бажане нормативне врегулювання державою чи місцевим самоврядуванням певних правил. Тому,
коли йдеться про правотворення, то жодні Президенти, парламенти, уряди, органи виконавчої
влади та місцевого самоврядування не творять право (не здійснюють правотворчості). Вони
займаються законотворчістю і нормотворчістю, які пов’язані з правотворчістю, але не є тотожними, а перебувають в ієрархічному зв’язку: законотворчість і нормотворчість повинні бути
похідними, вторинними від правотворчості. Невідповідність законів (законотворчості) і
нормативних актів (нормотворчості) праву (правотворчості) може свідчити про неправовий або
навіть антиправовий характер законів і нормативних актів.
Методологією правотворчості можуть виступати теорії креативного сприйняття (Дж. Берклі),
продуктивної уяви (І. Кант, Ф. Шеллінг), протистояння творчого органічного начала технічній
раціональності (А. Бергсон), «граничного досвіду», «самоактуалізації» (Е. Фромм, К. Роджерс, А.
Маскоу), «глибинної психології» архетипів свідомості (З. Фрейд, К. Г. Юнг) тощо.
Цікавою є чотириланкова модель у творчості Г. Уоллеса:
а) підготовча стадія;
б) інкубація ідеї;
в) озаріння;
г) перевірка.
Бувши характерною для творчості взагалі, вона в певній мірі стосується і правотворчості.
Хоча, коли йдеться про останню, має місце певна специфіка. Видається, що третя стадія (озаріння)
в правотворчості проявляється не як одномоментний, а тривалий акт (хоча можливе і миттєве
озаріння). Але в цілому наведена схема зовсім не підходить для законотворчості та нормотворчості. Там діють інші правила, інші методології.
Методологія законотворчості (і нормотворчості), з одного боку, пов’язана із методологією
правотворчості, а з другого — з тою методологією, на якій базується творення сучасної української
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держави та громадянського суспільства. Такою методологією є теорія класичного лібералізму (від
лат. liberalis — вільний), не неолібералізму, не постлібералізму, а саме класичного лібералізму. Суттю цієї теорії є обґрунтування визнання прав людини, верховенства права, парламентської демократії, приватної власності та вільного підприємництва. Лібералізм у класичному (вищезазначеному) розумінні зародився у XVII ст. як ідеологія третього стану. Першу суспільну практику лібералізму вбачають у визвольній війні іспанців проти Наполеона Бонапарта (1810 р.).
У філософському дискурсі лібералізму виділяються такі базові ідеї, як свобода, прогрес,
раціоналізм, індивідуалізм, суспільний договір, громадянське суспільство, конституціоналізм,
взаємини особи та держави. Чітко окресленими є англосаксонський лібералізм зі значною роллю
спонтанних чинників та континентально-європейський лібералізм зі скепсисом до спонтанних
чинників та превалюванням конструктивістського раціоналізму у суспільному та державноправовому розвитку. На зламі ХІХ–ХХ ст. класичний лібералізм почав трансформуватися у сучасний
лібералізм як соціальний ліберал-реформізм чи неолібералізм. Центральним питанням сучасного
лібералізму стало питання гарантій соціальних прав і свобод особи та ідея державного регулювання
соціальної сфери, партнерських взаємин між особою та державою, правової держави. Різновидом
сучасного лібералізму є неолібералізм, який базується на саморегулюванні економіки, вільній
конкуренції, економічних свободах, поширенні корпоративних тенденцій, соціальному захисті та
партнерстві, поєднанні вільної конкуренції з державним регулюванням [10, с. 349-351, 429].
Українська Конституція, прийнята в 1996 р., закріпила здебільшого ліберальну доктрину, яка
виражається у відповідальності держави перед людиною, здійсненні нею соціального захисту
суб’єктів права власності, господарювання, забезпеченні соціального розвитку економіки,
конкуренції, недопущенні монопольного становища на ринку, недобросовісної конкуренції, захисті
прав споживачів, контролі за якістю і безпечністю продукції, послуг і робіт.
Упродовж чверті століття ліберальна доктрина реалізовувалась в Україні з різною
інтенсивністю.
Були періоди мінімального втручання в економіку і діяльність громадянського суспільства, були
спроби перейти на так зване «ручне управління» та адміністрування, а були часи з превалюванням
одного чи кількох олігархічних кланів та спробою авторитарно охопити та врегулювати всі сфери
суспільного життя. Отже, можна стверджувати, що лібералізм в українському державно-правовому
творенні реалізовано далеко не повністю.
Парламент в Україні є єдиним законотворчим органом. Його діяльність є певною системою, яка
реалізується через такі функції:
1) законотворення;
2) парламентський контроль;
3) участь у формуванні органів виконавчої влади та призначення на посади, звільнення
посадових осіб;
4) подолання вето та промульгація закону;
5) ратифікація і денонсація міжнародних договорів, надання згоди на їх обов’язковість;
6) затвердження державного бюджету;
7) призначення всеукраїнського референдуму (ст. 73 Конституції);
8) визначення засад зовнішньої та внутрішньої політики;
9) затвердження загальнодержавних програм розвитку;
10.)призначення виборів Президента, парламенту, органів місцевого самоврядування;
11) заслуховування щорічних позачергових послань Президента;
12) усунення Президента в порядку імпічменту;
13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів;
14) затвердження структури Збройних Сил, СБУ, МВС, інших військових формувань;
15) оголошення за поданням Президента війни та миру;
16) прийняття змін до Конституції України;
17) проведення спеціальних розслідувань;
18) подання запитів органам влади.
Тобто обсяг функцій парламенту досить значний та широкий. Парламент здійснює свою
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діяльність через сесії, парламентські комітети, коаліції, фракції, депутатські групи, опозицію, за
допомогою апарату парламенту, робочих груп, слідчих комісій, парламентських слухань.
Технологія діяльності парламенту врегульована Законом від 10 лютого 2010 р. «Про Регламент
Верховної Ради України», розпорядженням Голови Верховної Ради від 22 травня 2006 р. № 428,
яким затверджено «Положення про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами законів,
постанов, інших актів Верховної Ради України», від 25 травня 2006 р. № 448 «Про Положення про
порядок роботи з документами у Верховній Раді України», від 19 травня 2015 р. № 699 «Про вебресурси Верховної Ради України».
Крім того, передбачалося, що технологія законотворчої та нормотворчої діяльності буде
врегульована у законах «Про нормативно-правові акти та закони», «Про законодавчу діяльність».
Проекти цих законів першопочатково було підготовлено ще Верховною Радою першого скликання
у 1991–1993 рр. Один з авторів цієї статті як голова підкомісії (підкомітету) «вів» ці законопроекти
у парламенті другого скликання. Вони десятки разів обговорювались, уточнювались, дороблялись.
Але й сьогодні такого закону немає — його не прийнято. Можна дошукуватись політичних,
організаційних технічних причин — але фактом є несприйняття закону.
Враховуючи зазначене, видається доцільним визначення методології досліджень
внутрішньопарламентської діяльності. Такою методологією може бути праксеологія (від грец. praktis — практика, діяльність, óyos — слово, вислів) — теорія ефективної організації законотворчої
та іншої діяльності парламенту. Оскільки праксеологічні ідеї розроблялись в інших методологіях
(утилітаризмі, прагматизмі, раціоналізмі, теорії організації, загальній теорії дій), то, включивши
окремі фрагменти цих вчень чи теорій, праксеологія стає універсальною теорією діяльності.
Праксеологія може досліджувати ефективність функціонування законотворчої сфери в контексті
державно-правового управління, що здійснюється через державні інститути, політичні партії,
окремих депутатів, комітети, групи, фракції й коаліції.
Можна виділити певні види законодавчої праксеології, пов’язаної з впливом на державноправову, політичну, економічну, культурологічну, науково-технічну, освітню та інші сфери, а саме:
1) законодавчо-соціальну;
2) законодавчо-політичну;
3) законодавчо-освітню;
4) законодавчо-економічну;
5) законодавчо-культурологічну;
6) законодавчо-наукову та технічну тощо.
При цьому методологія законодавчої праксеології покликана синтезувати ініціативи із
вироблення або вдосконалення зазначених галузей законодавства, які з’являються в соціальній
практиці, різних сферах соціального буття. Вирішальною тут є воля політичних партій, лобістських
груп, олігархічних кланів, регіональних депутатських груп чи окремих депутатів, їх дія без огляду на
випадок, власні інтереси або локальні інтереси певних груп, авторитет, спекулятивні та популістські
ідеї. Таким чином, виходячи з теорії праксеології, можна говорити про необхідність законодавчого
компромісу (від лат. сompromissum — згода на основі взаємних поступок).
Обов’язковими вимогами при цьому є забезпечення неможливості ухилятися від умов, на яких
компроміс було досягнуто, можливість критики без дискредитації. Як приклад такого компромісу
можна навести згоду «центристів» і представників «правих» сил у парламенті при прийнятті
Конституції України на включення в неї розділу про Кримську АР і часткова підтримка «лівих»
положень Конституції про державну мову, прапор, гімн, державний герб. Такий компроміс
забезпечував відносну стабільність майже два десятиліття.
З праксеологічною методологією законотворення пов’язані певні методи цієї діяльності. Хоча,
звичайно, можуть бути застосовані й методи, які витікають з інших методологій та які зрештою
мають привести законотворчу роботу до системності, плановості, дотримання раціонального
балансу між політичним інтересом та законодавчою потребою [11] при здійсненні теоретичного та
аналітико-синтетичного забезпечення роботи над законопроектами.
Висновки. Сьогодні ми стикаємося з кількома типами людського досвіду, пов’язаного із науково-технічною революцією, все більшою технічною озброєністю людини, соціальних груп і соціуму.
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З іншого боку, у XXI ст. всезростаючими стають глобальні, екологічні, майнові, міжособистісні,
міжнаціональні та расові конфлікти. Вони відбиваються на життєдіяльності соціуму і людини
у нашій країні. Законодавча діяльність має на меті збалансувати й, по можливості, нівелювати
такі зовнішні та внутрішні проблеми. Тому, крізь призму праксеологічної методології, доцільна
законодавча діяльність має зумовлюватися проблемами, потребою практичних і теоретичних дій,
усвідомленням і збалансуванням інтересу політичних партій, лобістських груп, олігархічних кланів,
регіональних депутатських груп чи окремих депутатів з інтересами людини, соціальних груп,
українського народу.
Застосування праксеологічної методології в законотворенні надасть змогу проводити аналіз
та оцінити «сигнали» (соціальні потреби, стосунки), які йдуть до парламенту різними шляхами
та каналами, визначити елементи та форми раціональної діяльності, виробити технологію дій і
через законодавчу техніку перекласти зміст таких «сигналів» мовою закону, виділити максимально
доцільні й ефективні дії з підготовки законопроекту та його прийняття.
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У статті досліджується український парламент з точки зору теорії вибору. Запропоновано
послідовність кроків (серію виборів), які має зробити дослідник задля конструювання методології
дослідження діяльності депутатів. Мова йде про методологію наукового (політологічного)
пізнання того чи іншого вибору парламентаріїв, застосування теорії вибору у їхній практичній
парламентській діяльності та методологію оцінки. Це корелює з завданням цьогорічної конференції,
визначеним організаторами як підвищення рівня якісних та кількісних методів дослідження
внутрішньопарламентських процесів, методології дослідження поведінки парламентарів.
Визначено, що конструювання методології дослідження діяльності депутатів передбачає вибір
між індивідуалізмом та колективізмом, дією та структурою, мережею та ієрархією тощо.
Ключові слова: теорія вибору, Верховна Рада України (ВРУ), методологія дослідження діяльності
депутатів, дилеми вибору, раціональний вибір.
Вступ. Сучасний парламент знаходиться в епіцентрі політичного процесу. Застосування цього
штампу абсолютно виправдане у цьому випадку. Діяльність парламентаріїв — це постійний важкий
вибір між приватним інтересом та суспільним благом, привілеями та правом.
Українці є свідками того, як Верховна Рада поступово перетворюється на «актора вибору»,
а експертне середовище сподівається, що український парламент має потенціал стати не лише
«інститутом, який реформується», а й справжнім інститутом реформ. Адже, «інститути стабільності» (а фактично — стагнації), які формувались протягом усіх років незалежності, не здатні
реалізовувати реформи та адекватно реагувати на виклики глобальних політичних та економічних
змін.
Ця стаття є продовженням спроб автора як постійного учасника міжнародних конференцій
«Парламентські читання» досліджувати український парламент з точки зору теорії вибору. Відзначу,
що усвідомлення масштабності завдання постійно супроводжує ці дослідження, а осягнення
складності зростає від однієї конференції до іншої. Переконаний, що таке відчуття є спільним для
багатьох науковців, які досліджують реалізацію реформ у посткомуністичних країнах.
У 2010 році, на першій конференції «Парламентські читання» мені здавалось, що проблема
демократичного розвитку парламентаризму в Україні полягає переважно у відсутності ефективної
комунікації у процесі вертикальної та горизонтальної політичної взаємодії у стінах парламенту.
Вирішення цієї проблеми вбачалось у впровадженні парламентських дебатів. Яка наївність!
На п’ятій конференції «Парламентські читання» (2015 р.) було наведено аргументацію щодо
спорідненості процесу реформування політичної системи України, центральним елементом
якої є Верховна Рада, та «перебудови», як невдалого проекту реформування радянської системи.
Відповідно до теорії вибору, однією із головних причин краху СРСР став феномен «уникнення
вибору» або «втечі від вибору» з боку радянської еліти. Модель «уникнення вибору» пережила
не одне потрясіння і довела свою стійкість у СРСР не лише на рівні формальних інститутів, а й
неформальних практик (корупція, вирішення питань не за законом, небажання «виносити сміття з
хати» та ін.). М. Горбачов у 1985 році почав реалізацію моделі напівреформ під назвою «перестройка», а значна частина українського суспільства та політичного класу і сьогодні відтворює її.
Висновок: «Як результат, маємо «гібридний» режим, у якому процвітають політичні оксюморони:
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«змішана» форма правління, «змішана» виборча система, «змішана» конституція та ін. Чи не стали
25 років незалежності продовженням перестройки?» [4]
У минулому році, на шостій конференції, виходячи із теорії вибору, було сформульовано одне
із головних завдань для парламенту епохи змін: робити однозначний, раціональний вибір. У статті
«Парламент на роздоріжжі: Рада як інститут політичного вибору» зазначалось: «…Методологія
вибору передбачає визначення одного оптимального варіанта серед наявних альтернатив. При цьому
слід усвідомити, що діяльність парламентаріїв не передбачає пошук і реалізацію певного суспільного ідеалу. Скоріше, це важкий вибір між двома однаково неприємними можливостями. Жодна з
альтернатив не вирішує соціальну чи політичну проблему остаточно, проте дозволяє побачити
перспективи реалізації одного зі сценаріїв розвитку, визначити небезпеки і переваги того чи іншого
вибору» [5]. Тоді ж один із модераторів секції «Реформа парламенту», Олександр Заславський,
поставив мені питання, яке дало поштовх для здійснення цієї розвідки. «Які з рішень парламенту
можна назвати такими, що відповідають критеріям раціонального вибору?» Дуже слушно!
Але, як я й попереджав на початку статті, для мене була вже очевидною складність проблеми, її
комплексність. Перефразовуючи Дугласа Норта, тут потрібні роботи рівня і масштабу «Багатства
народів» та «Капіталу»…
Для того, щоб дати відповідь на це питання, слід звернутись до наукового інструментарію
дослідження
парламентаризму,
сконструювати
методологію
дослідження
діяльності
парламентаріїв.
Переконаний у тому, що учасники сьомої міжнародної конференції «Парламентські читання»
запропонують такого роду інтелектуальні матриці не лише для дослідження парламенту, а й для
удосконалення політичної та законотворчої діяльності депутатів.
Alea jacta est!
Слід відзначити релевантність теорії вибору для досліджень відносин в абсолютно різних
соціальних просторах — політичному, економічному, правовому, релігійному, соціокультурному
та ін. Соціальна взаємодія у межах теорії вибору інтерпретується як серія послідовних виборів
індивідуальних та колективних акторів. При цьому вимоги до раціональності вибору та саме
розуміння раціональності можуть відрізнятись.
Більш вузькою є теорія політичного вибору, яка спрямована на дослідження моделей прийняття
та реалізацію раціональних політичних рішень в умовах нестабільності, політичної кризи,
перехідного періоду у пострадянських країнах. «У теорії вибору поєднуються макросоціологічні
підходи, які зосереджуються на дослідженні суспільства, соціальних систем і великих соціальних
груп, та мікросоціологія з її традиційною увагою до повсякденності, індивідуальної поведінки та
взаємодії face-to-face» [6, С. 11]. Ще Кондорсе визначав чотири причини хибного вибору: інтерес,
підкуп, пристрасті та хибні думки [1]. Актуальними вони залишаються і для сучасної політики, у
тому числі для політичної взаємодії у стінах парламенту.
Основні ідеї та положення теорії вибору було сформульовано в економічній теорії у вигляді
моделі «економічної людини» та згодом поширювались на дослідження інтеракцій у політиці.
Мова йде про раціональну поведінку індивіда, який мінімізує витрати та максимізує вигоду,
«раціональний вибір», визначення дилем вибору, увагу до «суспільного інтересу», «бюрократичної
ренти», «опортуністичної поведінки», «транзакційних витрат» тощо. Цей процес отримав назву
економічного імперіалізму, але теоретично збагатив не лише соціальні науки, а й призвів до новацій
в економіці.
Адже умови політичного вибору відрізняються від економічного, а сама ситуація вибору у
політиці характеризуються не лише максимізацією егоїстичного інтересу політичного актора, а й
служінням спільному благу. І хоча зміст вибору є спільним для економічного та політичного вибору
і полягає у визначення кращого варіанту з-поміж реальних альтернатив, проте у політичному виборі
рельєфно перетинаються соціальне та індивідуальне, дія та структура, інформація та її інтерпретації. З точки зору теорії вибору, саме індивідуальний та колективний вибір утворює соціальні
простори. Політика, економіка, право, культура, наука, освіта, війна, мир та ін. є результатом
індивідуального та колективного вибору. Крилатий вислів часів Цезаря: «Alea jacta est!» («Жереб
кинуто!»), — означає фактично «Вибір Зроблено!» [3, С. 156].
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Один із головних викликів сучасності — вибір депутатів між приватними та груповими
інтересами (благами), з одного боку, і суспільним інтересом (благом), з іншого. У трансформаційні
періоди суспільного розвитку посилюються й інші небезпеки для демократії, адже на зміну усталеним нормам, цінностям, звичним моделям політичної взаємодії приходять інші, які потребують
легітимації у громадській думці та політичному дискурсі. Впровадження так необхідних суспільству
реформ ускладнюється не лише активізацією прямих, публічних опонентів демократії, а й «тихим»,
тіньовим спротивом тих, хто мав би реалізовувати обраний політичний курс.
Передусім, з метою уникнення впливу політичного вибору на користь реформ застосовується
стратегія опортунізму. Опортуністична поведінка частини політичних еліт спрямована на
збереження односторонніх економічних преференцій та політичних переваг. Демократичним
реформам завжди загрожує опортунізм як вибір еліти на користь приватного або групового
інтересу. Зауважимо, що опортуністи діють не відкрито та публічно, а використовують звичні для
них підступні засоби. Опортуністична поведінка не передбачає відкритої політичної боротьби, вона має латентний характер.
В основі опортуністичної поведінки знаходиться об’єктивна розбіжність політичних інтересів
елітних груп, нерівномірний доступ до важливої інформації (асиметричність) для громадян та
еліт, а також елементарний егоїзм та прагнення понад усе перемогти політичних конкурентів. На
відміну від опортуністичної поведінки в економічній діяльності, політичний опортунізм у стінах
парламенту призводить не лише до збитків (поразки) однієї зі сторін, а й ускладнює (часто —
унеможливлює) проведення реформ, підриває суспільну довіру до всіх політичних акторів, до всієї
демократичної політичної системи, відкриває шлях до влади антидемократичних сил популістів,
екстремістів, автократів.
З точки зору теорії вибору, в основі демократичних реформ має знаходитись не ігнорування
опортунізму і не моралізаторство (заклики «подумати про суспільство», «про інших», бути добрими
та чесними), а пошук реальних правових, політичних, економічних інструментів щодо обмеження
впливу опортуністичної поведінки.
Отже, парламентська діяльність має деякі спільні риси з економічною — депутати діють
раціонально, переслідують власні інтереси, намагаються мінімізувати витрати та максимізувати
прибуток. А у процесі реформування українського парламенту, окрім опортуністів (з їх
гіперболізацією приватного інтересу та використанням брудних і часто незаконних методів
політичної конкуренції), зустрічаються й інші опоненти. Мова йде про тих, хто демонструє «зверхнє»
ставлення до приватного інтересу, пропонує домінування «суспільного» інтересу, який має інтенцію
перетворюватись на «державний» та уособлюватись бюрократією, апаратом, номенклатурою. У
цьому випадку відбувається монополізація державою політичного, економічного, культурного
просторів, активно розвиваються тоталітарні тенденції. Але це ми, здається, вже проходили.
«Обирати чи не обирати?» — основний виклик ХХІ століття
В умовах глобальних соціальних та політичних змін державні інститути опиняються у складній
ситуації: вони мають дати адекватну раціональну відповідь на виклик часу. Цю ситуацію можна
інтерпретувати як «ситуацію вибору». Держава опиняється на роздоріжжі, а тактичні «рятувальні»
кроки зі збереження наявної системи вертикальних та горизонтальних інтеракцій не можуть
замінити стратегічного бачення мети та умов сталого розвитку.
Повною мірою це стосується українського суспільства, яке настільки часто знаходиться перед
вибором, що, здається, звикло не помічати цього. Йдеться не лише про перманентний електоральний
процес, який отримав назву «вибори без вибору». Загострюється проблема вибору моделі
поставторитарних реформ, напрямку внутрішньо- та зовнішньополітичного курсу. Актуалізуються
візії ролі парламенту у «ситуації вибору» між демократією та авторитаризмом.
Тут є одне зауваження, яке важливо усвідомити у процесі дослідження політичного вибору
Верховної Ради України. Демократичні реформи з позицій теорії вибору інтерпретуються не
як результат природного, вільного від втручання структурування, а як наслідок планування й
створення відповідних юридичних умов та політичних інститутів.
Для сучасного українського парламенту це означає необхідність знаходження раціональних
відповідей щодо вибору типу політичного режиму, вибору електоральної моделі, вибору форми
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правління.
Для формування альтернатив для депутатів щодо вибору інституційної моделі сучасної
української держави виокремимо такі положення:
- ідея Е. де Сото про те, що сучасні демократії просто «забули» етап власного переходу до
демократії, на якому головним були не національні чи культурні проблеми або боротьба із
корупцією, а питання формування приватної власності, її справедливого розподілу та захисту. Саме
відповідальним за це інституціям слід приділити особливу увагу з боку парламенту;
- думка Г. Дерлугьяна щодо неефективності звернення до моделей минулого у процесі сучасного
реформування: те, що рятувало в одну епоху, виявляється згубним в іншу;
- ідея Є. Головахи щодо необхідності діагностування та подолання соціальних патологій
посткомуністичного суспільства: амбівалентності політичної свідомості з конформістськонігілістичним напрямком, депрофесіоналізації і розмивання статусно-престижних критеріїв
взаємодії людей, деактуалізації цінностей (Є. Головаха), а також популізму, моралізування і
патерналізму (Є. Бистрицький).
«Основна дилема політичного вибору стосується усіх без виключення виборців та обранців.
Вона полягає у вирішенні проблеми вибору оптимальної лінії поведінки в умовах невизначеності:
«Обирати чи не обирати?». Ілюстрацією першого шляху – «Обирати!» є вибір релігії князем
Володимиром. Якщо вірити літописам, цей діяч не лише обрав монотеїстичну релігію — християнство
візантійського обряду, але й, говорячи сучас-ною мовою, «запровадив» власне диктаторське
рішення таким чином, що визначив життя Європи протягом багатьох століть. Для альтернативи
«Не обирати!» варто згадати діяльність останнього генсека СРСР М. Горбачова. Незважаючи на
масштабні (як для комуністичного лідера) реформи, він так і не спромігся на вибір між радянською
моделлю та демократією. Натомість, з метою їх поєднання він запропонував проект напівреформ —
«перестройку» [7, C. 507].
Тобто останній генсек ЦК КПРС обрав одночасно два протилежні шляхи: комунізм та демократію,
ринок та тоталітарну державу, нове і старе мислення.
Радянська політична школа вчила, що не можна діяти за принципом «або — або». Цей принцип
уникнення політичного вибору є відчутним у діяльності еліти й сьогодні.
Отже, вибір на користь демократії доведеться робити нинішньому та прийдешньому поколінням. І дуже важливо розуміти причини поразок. Обирайте!
Наука вибору: Ad primos ictus non corruit ardua quercus
Історичний виклик українському парламенту полягає у виборі між імітацією реформ в умовах
пострадянської стагнації, поєднаною із «забалакуванням» реформ (модель перестройки), та
реформами, які базуються на фундаментальних принципах демократії та верховенства права. Проте
слід пам’ятати вислів Ad primos ictus non corruit ardua quercus (Від першого удару не падає високий
дуб).
М. Олсон вважає, що поведінка індивіда часто полягає у тому, щоб самому увійти до групи, яка
не платить, і щоб інші увійшли до групи, яка сплачує суспільні витрати. Певною мірою це стосується
діяльності парламентаріїв щодо встановлення для себе особливих привілеїв. Однак така гра не
враховує довготривалу перспективу, за якої найбільшу вигоду приносять саме дії згідно «всеохопних інтересів» (їх М. Олсон протиставляє вузькогруповим). Через такий мотив до «безбілетництва»
для виникнення колективної дії у більшості галузей чи груп потрібно багато часу [2].
В умовах переходу важливим фактором успішності парламенту виступає економічне зростання
країни. З точки теорії вибору для цього необхідно гарантування чітко визначених індивідуальних
прав та «відсутність грабіжництва». М. Олсон виділяє два типи «грабіжництва»: 1) порушення
автократом прав підданих і конфіскація власності; 2) грабіжництво через лобіювання, яким
встановлюються вигідні для груп особливих інтересів законодавчі норми, а також встановлюються
ціни та норми оплати праці шляхом картелізації чи змови [2].
У сучасній теорії вибору сформувалось доволі скептичне ставлення до теорії раціонального
вибору у тому вигляді, як її представлено у моделі Homo ekonomicus (раціональні індивіди реагують
на певні стимули та здійснюють раціональний вибір). Радше слід говорити про вибір за принципом
«обмеженої раціональності». Суттєвими є і складнощі, які виникають в процесі перетворення
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індивідуальних раціональних рішень і дій у колективні. К. Ерроу, М. Олсон та їх послідовники
стверджують, що такий перехід від індивідуальної до колективної раціональності є практично
неможливим. Зокрема, у 50-х роках Кеннет Ерроу сформулював перелік розумних вимог до
демократичної процедури голосування. Виявилося, що єдиний спосіб задовольнити всім вимогам
— це обрати одного виборця і передати йому всі голоси. Тобто, єдина демократична процедура, яка
відповідає мінімальним вимогам раціональності, — це призначення диктатора.
«Суттєвою альтернативою в умовах посткомуністичного патерналізму виступає уникнення
вибору, а також намагання еліт поєднати альтернативи та виробити псевдоконсенсусну модель. Це
стосується конституційного процесу (змішана, парламентсько-президентська модель), виборчого
процесу (змішана, мажоритарно-пропорційна система), приватизації (процес, як то кажуть, «пішов»,
але про продаж землі не йдеться), зовнішньополітичного вектора (декларування інтеграції до ЄС,
але без вступу до НАТО) та ін.» [7, с. 504].
При цьому у дослідженнях діяльності парламентаріїв зберігається принцип: «Замість того, щоб
ставити собі питання «що призвело до настільки ірраціональної поведінки?» потрібно запитати:
«чому ця поведінка є раціональною?».
Дилеми вибору: пояснення головоломок парламентської діяльності
Концепції, що є основою дослідження вибору, характеризуються складністю й багатоманітністю.
Серед інтелектуальних джерел та наукових складових теорії вибору слід відзначити роботи таких
вітчизняних і зарубіжних авторів, як Н. Автономова (типи раціональності, відмінності між
Розумом та Розсудком), Ю. Габермас (комунікативна раціональність як основа політичного вибору),
Б. Гаврилишин (дослідження зв’язку політичного вибору суспільства та раціональних економічних
реформ у посткомуністичних країнах), Ф. Гаєк (ринкова економіка як результат раціональної
взаємодії), К. Ерроу (теорема «неможливості»), Дж. Б’юкенен (теорія публічного вибору), У.
Нісканен (вибір оптимального політичного режиму), Г. Таллок (роль політичного вибору в процесі
урядування та пошук ренти бюрократією), Й. Шумпетер (раціоналізація та демократія, креативна
деструкція як основа вибору), М. Олсон (теорія колективного вибору; раціональна організація
влади, що пов’язує економіку та політичну діяльність), Д. Норт (порядки відкритого доступу та
закритого доступу), тощо.
На початку 90-х років минулого століття в українській політичній науці сформувався окремий
напрямок дослідження пострадянської політики — «Політологія посткомунізму». Аргументовано
відзначалась необхідність раціоналізації політичного вибору (Є. Бистрицький) та потреба
у дослідницькій увазі до фундаментальних передумов демократичних реформ в Україні (В.
Полохало).
Серед основних проблем, які заважають раціональному вибору парламентаріїв, слід відзначити
радянське минуле, різноманітні «фундаменталізми» (ринковий, радянський, націоналістичний, ін.)
та бюрократію як клас, що не зацікавлений у реформах та намагається отримати ренту від розподілу
суспільних благ.
Політичний вибір потребує інтелектуальної моделі аналізу, яка, своєю чергою, передбачає
відповідну наукову картину світу.
Уявімо, що ми застосовуємо теорію вибору до дослідницької діяльності з метою конструювання
власної методології досліджень діяльності депутатів українського парламенту, яка б не містила
внутрішніх суперечностей. Наголосимо, що пропоновані нижче роздуми — це лише експеримент,
який відбувається у межах теорії вибору. Отже, окреслимо відповідні «біфуркаційні» точки власного
вибору дослідника.
Який вибір пропонується зробити науковцю, який ставить перед собою мету конструювати
власну методологію дослідження діяльності депутатів? Дослідник, формуючи власну дослідницьку
програму, аналізує альтернативні підходи, що пропонуються наявними парадигмами. Вони
є актуальними не тільки для дослідження діяльності ВР України, а стосуються формування
методології політологічних досліджень у цілому (більш детально див. [6]). Йдеться про цілу низку
(серію) виборів:
- індивідуалізм vs. колективізм. Вибір між індивідуалізмом та колективізмом є продовженням
дискусій між атомістами й холістами, ліберальними мислителями та комунітаристами. Одиницею
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аналізу ситуації вибору може бути індивід або група, від цього залежать ваші подальші дослідницькі
кроки. Дослідження парламентаризму передбачає вирішення однієї із головних проблем,
сформульованих теорією вибору: перетворення у процесі політичної взаємодії дій індивідуальних
акторів щодо реалізації приватних інтересів на раціональну колективну дію, спрямовану на служіння
суспільному благу;
- дія vs. структура. Фактично, цей вибір допоможе вам з’ясувати, прихильником яких парадигм
ви є: структурних або інтерпретативних. Вибір передбачає розміщення у центрі дослідження
соціальної структури або політичної дії. Оригінальні спроби поєднати структуру та дію у єдиній
методологічній програмі належать П. Бурдьє та Е. Гіденсу;
- ієрархія vs. мережа. Для дослідження політичного вибору депутата у сучасних умовах вкрай
важливим стає розуміння сутності політичної організації. Фактично, ми спостерігаємо перехід від
ієрархічної до мережевої організації політичного поля, що позначається і на політичному виборі
парламентаріїв;
- стабільність vs. конфлікт. В історії політичної думки перетинаються підходи, що зосереджуються
на засобах забезпечення миру та стабільності (передусім для «мудрих» правителів), з одного
боку, та критичне бачення соціального світу з наголосом на неминучих конфліктах, з іншого. До
представників другого підходу належать Н. Макіавеллі та Т. Гоббс, К. Маркс та Ф. Ніцше;
- раціональність vs. ірраціональність. У сучасних пізнавальних умовах переосмислюється і зазнає
критики віра у всевладдя людського розуму, відбувається занепад «духу Просвіти». Теоретичне
обґрунтування пріоритету економічної раціональності стало одним із факторів модернізації
та демократизації. Представники теорії вибору вважають, що раціональний політичний вибір
передбачає формулювання мети суспільного розвитку, пошук найбільш ефективних засобів її
досягнення, калькуляцію витрат та вигід від реалізації певної стратегії, урахування поведінки
інших акторів та оцінювання ситуації в цілому. З раціоналізацією політики, економіки, культури,
науки, права пов’язується становлення сучасного суспільства з такими ознаками, як ринкова
економіка, право, інституції державної влади, політичні партії та організації, вільні мас-медіа.
Історично раціоналізація всіх просторів суспільного життя виступала акселератором переходу від
традиційного суспільства до модерного. У посткомуністичних суспільствах проблема полягає ще й
у відсутності демократичних традицій вільного вибору, недостатньому рівні політичної культури та
освіти (зокрема медіаграмотності), що утворює перспективу поступового згортання демократичних
реформ та зведення до мінімуму політичної участі громадян та ролі громадської думки.
- Politics vs. Policy. Для політичного вибору пострадянських країн особливої ваги набуває
вирішення дилеми між Politics (тобто боротьбою між індивідуальними та колективними політичними акторами за голоси виборців у ході електоральних кампаній) та Policy як прийняттям рішень
у процесі публічного адміністрування. З одного боку, у пострадянській політиці слід відзначити
вплив демократичних норм та принципів. Виборчі кампанії, у порівнянні з радянськими часами,
є змагальними, хоч і не завжди альтернативними. З іншого боку, у публічному адмініструванні
відчувається як латентний, так і явний вплив радянської політики. Це стосується назв органів влади
(«Верховна Рада СРСР» — «Верховна Рада України»), структури міністерств та відомств, системи
прийняття та реалізації політичних рішень. Останні часто спрямовані на імітацію демократичних
реформ [6, С. 12-13].
Таким чином, у процесі дослідження сучасного парламентаризму в Україні вкрай важливим
стає вибір інтелектуальної моделі комплексних політичних реформ. Раціональна модель
демократичного переходу передбачає, у тому числі, розуміння переваг та недоліків сучасного
наукового дискурсу. Без вирішення дилем між структурою та дією, мережею та ієрархією,
індивідуалізмом та колективізмом, конфліктом та стабільністю неможливо сконструювати
оптимальну модель діяльності українського парламенту. А отже — і визначити напрямки його
реформування.
На нашу думку, теорія вибору може запропонувати нову модель людини, а саме — Homo
elegit, тобто «Людина, яка обирає». У межах цієї моделі уявляється можливим дати відповідь
щодо раціонального вибору парламентаріїв, ранжувати їх, виокремити депутатів, які обирають
раціонально, та визначити тих, хто уникає вибору.
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ТЕОРІЯ ПРАКТИК, ГАБІТУСУ, ПОЛІВ І
КАПІТАЛІВ П’ЄРА БУРДЬЄ У ДОСЛІДЖЕННІ
ВНУТРІШНЬОПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕСІВ
Олександра ІВАНЮК,
аспірантка кафедри політології
Університету Марії Кюрі-Склодовської

У статті розглядається доцільність застосування теорії практик, габітусу, полів і капіталів
П’єра Бурдьє у дослідженнях парламентаризму в Україні. На думку автора, цей підхід, запропонований
французьким дослідником, дозволяє глибше зазирнути за лаштунки парламентських практик,
дослідивши поведінкові стратегії членів парламенту, їхні щоденні дії, виклики й реакції. Вказана
теорія провадить до кращого розуміння логіки ухвалення рішень народними депутатами, а також
дозволяє окреслити неформальні правила й принципи, що лежать в основі поля влади в цілому.
Ключові слова: теорія практик, габітусу, полів і капіталів П’єра Бурдьє, парламентаризм, якісні
дослідження, внутрішньопарламентські процеси.
Останнім часом все більше західних дослідників вживає теоретичний доробок П’єра Бурдьє
для аналізу поведінкових стратегій у сфері владних відносин. Концепція соціальних практик,
розроблена французьким соціологом і політичним філософом П’єром Бурдьє, тісно пов’язана
з концепцією габітуса, теорією полів, докси й різного виду капіталів. П’єр Бурдьє належить до
школи, яка надає велике значення культурі. Саме тому, на думку автора, ця теорія дозволяє
глибше дослідити парламентські практики, не лише визначивши найбільш поширені з них, але й
окресливши габітус народних депутатів, а також застосовувані ними стратегії досягнення своїх
цілей у стінах парламенту. Це, своєю чергою, дозволяє дійти висновків щодо необхідних змін та
напрямків парламентської реформи.
Найкращим способом дослідити парламентські практики в рамках пропонованої теорії є
інтерв’ювання осіб, які мають безпосередній контакт з народними депутатами. До такого грона
людей належать помічники народних депутатів, парламентські кореспонденти, радники й
консультанти депутатів, члени секретаріатів парламентських комітетів, а також самі парламентарі.
У рамках свого дисертаційного дослідження авторка провела 50 напівструктурованих інтерв’ю,
які тривали в середньому 70–90 хвилин. Питання переважно стосувалися структури звичайного
робочого дня, щоденних практик, а також мотивації, викликів та труднощів, що виникають під час
роботи у парламенті, що дало змогу уважно проаналізувати поточні проблеми та перешкоди, що їх
щодня змушені долати парламентарі та їхні помічники.
Основи теорії практик габітусу, полів і капіталів П’єра Бурдьє
Теорія Бурдьє лежить в теоретичній площині конструктивізму й, частково, структуралізму з
наголосом на інтерпретацію та конструювання так званого поля. На противагу позитивізму, теорія
практик спрямована на конструювання предметів пізнання згідно з принципом структурованих та
структуруючих диспозицій, що формуються під час практик і постійно спрямовані на практичні
функції. Зокрема, йдеться про схильність акторів до тієї чи іншої поведінки й, відповідно, до
ухвалення тих чи інших рішень згідно з попереднім досвідом, котрі, своєю чергою, вплинуть на
подальшу поведінку. Таким чином, Бурдьє допомагає нам охопити певну спадковість поведінкових
стратегій, логіки ухвалення рішень, і — що найважливіше — певного типу мислення, котре зазвичай
не дозволяє вийти із замкненого кола, перейшовши на якісно нову сходинку розвитку не лише
певній групі політиків, а й суспільству загалом [1, c. 554-576].
Разом із тим, варто також взяти до уваги труднощі, які виникають при застосуванні цієї теорії.
Перш за все, позиція П’єра Бурдьє в соціологічному полі досить складна: він одночасно видається
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близьким до структуралістів, але й «відчував спорідненість і солідарність із символічними
інтеракціоністами й всіма, хто методами включеного спостереження чи статистичного аналізу
працює для виявлення емпіричних реалій, які не помічають великі теоретики, дивлячись на
суспільство з висоти пташиного польоту)» [2, c. 69].
Задля комплексного розуміння цієї теорії варто ближче ознайомитись з основними її
складовими й поняттями. У цьому контексті важливі такі поняття, як агент, габітус, поле, докса й
капітал у розумінні П’єра Бурдьє. Термін «агент» був вибраний Бурдьє невипадково, оскільки він
змістовно демонструє невід’ємність суб’єкта від структури, в рамках якої він здатен здійснювати
лише ті стратегії, котрі передбачені й задані цією системою. Обсяг практик агента в рамках кожної
структури обмежений не лише свідомо, а й несвідомо, адже кожна структура керується власною
логікою. Звідси в агентів певної структури виникає так зване «практичне відчуття» [3, c. 50], тобто
інтуїтивне відчуття логіки того, що відбувається, та рефлексивне засвоєння негласних правил
навколишнього середовища. Недарма питанням, з якого почались роздуми Бурдьє на тему габітусу
й суспільних практик, було питання щодо того, яким чином могла б регулюватись поведінка людини в суспільстві, якби вона не була продуктом підпорядкування правилам [5, c. 98]. Іншими словами, Бурдьє шукає відповідь у тонших і менш помітних механізмах владарювання й підкорення, на
яких безсумнівно ґрунтується кожне суспільство.
Спрощуючи, можна сказати, що, свідомо чи ні, агенти суспільної структури, тобто члени
суспільства, разом з прописаним кодексом законів також поглинають не завжди усвідомлені
принципи й негласні правила поведінки, котрі набагато більшою мірою регулюють нашу поведінку,
оскільки в них закладене саме ставлення, сприйняття й враження від навколишнього світу й
стосунків у ньому.
Важливу роль у концепції П’єра Бурдьє відіграють такі поняття, як диспозиції та схильності
агентів, представлені у вигляді сформованого ставлення й прийняття агентом певної поведінки, що
спричинено попереднім досвідом і, своєю чергою, впливає на майбутні практики. На цьому базується
концепція габітусу, що представляється як система стійких диспозицій, котра породжує і структурує
практики агента. Своєю чергою, габітус є продуктом історії, який генерує як індивідуальні, так і
колективні практики у відповідності до схем, породжених історією. Таким чином, за допомогою
габітусу, наш попередній досвід активно присутній в теперішньому часі, проявляючи себе в схемах
сприйняття й типі мислення, що забезпечує повторюваність і, відповідно, тривалість практик в часі
більш надійним чином, ніж усі формальні правила й прописані норми разом узяті [5, c. 95-116].
Таким чином, габітус схильний породжувати загальноприйняті схеми поведінки.
Перш за все, габітус існує в «головах агентів». По-друге, габітус існує крізь і завдяки практикам
агентів, їхній взаємодії один з одним та з рештою оточення: способи розмовляти, рухатись,
виконувати якісь дії тощо. По-третє, йдеться про «систематичність практик», яка лежить в основі
породжуваних габітусом схем. Втілення габітусу Бурдьє визначає словом «hexis», яке означає манери,
вміння тримати себе, стиль і спосіб, яким актори самовиражаються, тобто пози, хода, жести тощо
[6, c. 75]. Варто зазначити, що сила габітусу походить швидше з бездумності звички, аніж свідомо
засвоєних правил й принципів поведінки. Соціальні навички генеруються щоденною рутиною, в
якій актори не обов’язково усвідомлюють, що вони роблять, тобто не можуть чітко пояснити, чому
вони чинять саме так.
Мета, яку переслідує в своїх дослідженнях П’єр Бурдьє, тісно пов’язана із вирішенням питання
співвідношення об’єктивного й суб’єктивного, агента й структури, свободи й детермінації, зміни й
стабільності. Людина функціонує в цих структурах, дотримуючись загальних правил, але при цьому
також чинить вплив на структуру. Практики є похідними від габітусу — системи стійких диспозицій,
що не лише залежать від наявної структури, але забезпечують її стійкість завдяки повторюваним
практикам й певним поведінковим стратегіям.
Варто також зупинитись на таких важливих для теорії Бурдьє категоріях, як поле й капітал.
Останній, наприклад, виступає у ролі «валюти» в кожній окремій сфері суспільного життя. Сфери,
своєю чергою, називаються полями [3, с. 24-58]. Під полем мається на увазі відносно автономна
система відносин між позиціями, які займають агенти в суспільному просторі, де відбувається
постійна боротьба агентів як за здобуття домінуючих позицій, так і контроль над тими ресурсами,
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які превалюють в цьому полі. Варто відзначити, що кожному полю відповідають певні суспільні
практики й пов’язані з ними диспозиції, а також підкреслити той факт, що домінуючі позиції в полях
зазвичай займають власники найбільшого капіталу або капіталів, які є цінними у певному полі [7,
c. 4-15]. Крім того, важливою в цьому контексті також є логіка поля, яка передбачає наявність вже
згаданого вище практичного відчуття у вигляді інтуїтивного засвоєння негласних правил. Мислити
термінами поля — це мислити відносинами, тобто об’єктивними відносинами між позиціями, які
посідають агенти в конкретному полі [2, c. 54].
Бурдьє передбачає використання концепції поля влади замість терміна «правлячий клас»,
оскільки групи, які домінують у суспільстві, ніколи не є однорідною соціальною групою. Саме ці
групи еліт і є «полем». Членів поля влади об’єднує участь у спільній грі. Оскільки еліти й складають
поле, то простір соціальних відносин визначається відносинами поміж гравцями, які дають у полі
[8, c. 28-29].
У кожному суспільстві поле влади є сферою узгодження ключових питань, зокрема спільних
культурних кодів, включно з символічною ієрархією і культурними канонами. Консенсус, який
повстає у полі влади, стає спільною для цього суспільства доксою, яку можна також назвати
домінуючою ідеологією або «здоровим глуздом». Загалом, докса становить загальноприйнятий
набір переконань, які всі поділяють [9, 212-265].
Люди водночас створені полем і отримують право на участь у ньому завдяки певній конфігурації
якостей. Важливим у рамках даної теорії є виявлення цих активних якостей, цих ефективних
характеристик, тобто цих форм специфічного капіталу. Капітали є тим ресурсом, який агенти
використовують для максимально успішної реалізації своїх інтересів всередині поля. Капітал також
є силовою структурою, тобто структурою панування й влади над іншими агентами. Таким чином,
той чи інший капітал агента є мірою влади, якою наділений агент, а також мірою впливу, який
чинить на нього самого ця сила. Отже, позиція кожного агента в соціальному просторі визначається
об’ємом і структурою його капіталів [1, c. 558-559].
Бурдьє виокремлює чотири види капіталів: економічний (матеріальні цінності), культурний
(рівень освіти й інтелектуальний рівень індивіда), соціальний (походження, поточний статус і
групова ідентичність) і символічний (престиж, репутація, слава, харизма). Капітал є одночасно
джерелом й умовою здобуття влади, тому агенти, як правило, спрямовують свої практичні стратегії
на максимізацію всіх доступних їм видів капіталу [7, c. 4-15].
Варто зазначити, що агенти можуть вдатися до кількох стратегій: або намагатись збільшити чи
зберегти свій капітал відповідно до існуючих формальних і неформальних правил гри, або діяти в
керунку часткової чи цілковитої зміни правил гри. Таким чином, вони можуть спробувати змінити
цінність того чи іншого капіталу завдяки стратегіям, скерованим на дискредитацію тих капіталів,
якими надмірно володіє супротивник, одночасно надаючи більшої ваги капіталам, яких найбільше
у нього самого. В полі влади більшість конфліктів саме такого типу, особливо коли йдеться про
перехоплення державної влади, зокрема про економічні та політичні ресурси, що дають державі
владу над всіма іграми й правилами таких ігор [9, c. 212-265].
Місце парламенту у полі влади
Уся історія України — це постійне змагання між президентом та іншими гілками влади за
розподіл і перерозподіл владних повноважень, контроль над ресурсами та владними структурами.
Якщо на початку 90-х років більший вплив мав парламент, то з середини 90-х найбільшу роль у
розподілі влади й власності почав відігравати президент і президентська адміністрація. Після
гострого конфлікту між президентом і парламентом, на початку 2000 років західні дослідники вже
окреслювали політичну систему України як «суперпрезидентську» [10].
В українській політичній системі немає владної піраміди, натомість є багато центрів — так звана
«система контрольованої ротації». Окрім того, полю влади в Україні притаманний високий рівень
персоніфікації політики, що на практиці передбачає важливу роль особистості в політичному процесі: від однієї людини може залежати дуже багато, а партії переважно створюються під особистість.
Саме особистості, а не програми партій відіграють вирішальне значення. Своєю чергою, у полі влади
велику роль відіграє фактор особистої відданості, які в умовах свавілля й непередбачуваності мають
надзвичайно важливе (а аноді навіть визначальне) значення. З іншого боку, можна також твердити
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про панування у парламенті загальної недовіри й ледь не параноїдального страху перед зрадою,
підніжкою чи намаганням обдурити з боку найближчого оточення.
В умовах великої ролі особистості в українській політиці система функціонує за принципом
неокреслених, нечітких або ж навіть відсутніх формальних правил. Попри те, що Верховна Рада
України є єдиним законодавчим органом, досі не було сформовано сталих, відтворюваних циклів
діяльності парламенту як вищої державної інституції [11, c. 38].
Поле парламенту перебуває під впливом докси поля влади. Воно переймає більшість правил і
засад, притаманних українській політиці загалом. Поле влади в Україні характеризується суттєвим
розривом поміж формальними та неформальними інститутами й практиками. Це саме притаманно
й українському парламенту. Загальна докса поля влади чинить значний вплив на парламентарне
поле, що в термінах Пє’ра Бурдьє, свідчить про його гомологію [8], себто брак автономії від поля
влади й перейняття його засад. Тобто система вірувань й кодекс поведінки депутата здебільшого
збігається з системою вірувань й кодексом поведінки будь-якого українського політика.
Цікавим у цьому контексті є парадокс, який проявляється у тому, що на тлі великої ролі
особистості звичайний депутат Верховної Ради не відчуває власної ваги і впливу, стверджуючи, що
владу має лише керівництво фракції. Варто підкреслити, що, на відміну від пересічних громадян,
політологів і журналістів, які здебільшого схильні сприймати парламент як сцену, де відбувається
якесь дійство, самі депутати для зображення свого досвіду у парламенті часто вдаються до метафор,
які вказують на поневолення, ув’язнення й обмеженість вибору [12].
Таким чином, можна припустити, що система поля політики в Україні загалом побудована
за принципом домінування невеликої кількості сильних, впливових людей, вага і влада яких не
пропорційні до їхнього статусу й ролі у системі, але які власноруч перебирають на себе потрібні
повноваження і, таким чином, відіграють вирішальну роль у процесі ухвалення рішень. Наприклад,
кмітливий і хвацький помічник народного депутата може досить швидко вийти за межі ролі
звичайного помічника; працівник секретаріату може стати ланкою у лобіюванні законопроектів;
голова комітету може мати більшу вагу, ніж передбачено процедурою.
Ще однією важливою характеристикою політичного поля в Україні є так звана «нішовість»,
тобто принцип, за яким політики займають не ту ідеологічну нішу, яка найбільше відповідає їхнім
поглядам і цінностям, а ту, яка вільна. Також варто наголосити на відсутності у народних обранців
довгострокової стратегії, цілісної картини ситуації й покрокового плану дій у разі непередбачуваного розвитку подій. Українським парламентаріям також притаманна несистемність і «норматизована свідомість». Більшість членів парламенту не слідує регламенту.
Згідно з твердженнями більшості опитаних респондентів, у парламенті панує атмосфера
пліткарства й недовіри. Окрім того, увесь парламент зверху донизу пронизаний корупційними
практиками від крадіжки бензину до продавання алкоголю з-під поли в парламентській їдальні.
Подібно до того, як нечисті на руку парламентарі не гребують брати гроші в конвертах за лояльність
від «вождів», так і «внизу» парламенту водії службових автомобілів з автопарку Верховної Ради
відливають бензин. Аналогічним чином, у буфеті продають алкогольні напої з-під поли без будьякого чека (асистент), відмивають гроші на друці, крадучи папір, фарбу або роздруковуючи у
великих кількостях особисті матеріали. Відмивають гроші й на списаній техніці, нових меблях, за
які заплачено, але які часто не потрапляють до вказаних приміщень. Державне управління справами
закуповує для парламентської їдальні продукти за цінами, що набагато перевищують ринкові [12].
Атмосфера цілковитої безкарності й відсутність належного контролю за тим, що відбувається
у стінах парламенту, є одним із пояснень таких дій. Частково такий стан речей спричинений одним
із загальних принципів роботи ВРУ, згідно з яким у разі будь-якої потреби спочатку необхідно
звертатись до найвищої інстанції, після чого вищий відділ делегує це питання вниз. Наприклад, аби
депутату виділили місце для паркування, потрібно спочатку писати заяву на Голову апарату ВРУ, а
потім Голова апарату делегує це питання іншим відділам. Очевидно, що по дорозі виникає багато
можливостей для корупції.
В українському парламенті відчувається відсутність стрижня парламентаризму. На думку
респондентів, члени парламенту рідко розуміють, що вони роблять у ВРУ. Рівень поінформованості
депутатів є дуже низьким, адже немає ані мотивації, ані часу заглиблюватись у законопроекти, не
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говорячи про тиск часу. Оскільки більшість народних обранців не розуміє механізму функціонування системи ухвалення рішень і процедури неформальних домовленостей, то в результаті маленький
відсоток посвячених у закулісні ігри має ефективні важелі впливу й маніпулювання іншими [12].
Як бачимо, теорія П’єра Бурдьє дозволяє нам глибше зануритись у щоденне життя парламенту
за допомогою категорій, що ними диспонує ця теорія, таких як поле, габітус, капітали й докса.
Визначення місця парламенту у полі влади дає можливість дослідити, скільки влади й впливу має
цей інститут у політичній системі, що є необхідним кроком для подальшого аналізу щоденних
практик народних депутатів. Діяльність членів парламенту випливає з їхнього габітусу, тобто
системи схильностей, вірувань, цінностей і світогляду, які, своєю чергою, пов’язані з доксою цього
поля, тобто системою формальних і неформальних правил, кодексів поведінки, які включають
атмосферу поля й суб’єктивні уявлення агентів про те, яка поведінка є прийнятною, а яка — ні.
Таким чином, дослідник може зрозуміти мотивації агентів, стратегії їхньої поведінки й капітали, які
є визначальними для ефективної діяльності члена парламенту.
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ПРОЗОРІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ ПАРЛАМЕНТУ
В КОНТЕКСТІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДОВІРИ
Юлія БІДЕНКО
канд.політ.н., доцент кафедри політології
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Розглянуто критерії підзвітності, прозорості та відкритості парламенту, висвітлено базові
інформаційні інструменти Верховної Ради та громадянського суспільства, що розвиваються в
парадигмі е-Парламенту й Декларації відкритості парламенту. Аналіз досліджень ЄвроБарометру,
Глобального барометру корупції, Світового рейтингу е-Парламентів наводить на висновки, що
показники громадської довіри у Східній Європі не пов’язані напряму із прозорістю, а складаються
з оцінок ефективності парламенту, корумпованості депутатів, а також моделей взаємодії з
політичними партіями й громадянським суспільством.
Ключові слова: громадська довіра, підзвітність, прозорість, відкритість парламентів,
е-Парламент, е-петиції, он-лайн консультації, культура відкритості, корумпованість депутатів,
громадянське суспільство
Дослідження парламентаризму в соціальних науках має усталену традицію: в політичний філософії він постає як спосіб реалізації політичних прав, крізь політико-режимну оптику розглядається роль парламентів в перехідних та консолідованих демократіях, в структурно-функціональній
парадигмі дослідницький інтерес сфокусовано на сталості та спроможності законодавчих зборів
виконувати покладені конституцією функції, в інституційній парадигмі вивчається взаємодія з
іншими гілками влади та суспільними утвореннями. Однак у більшості сучасних концептів значна
увага приділяється феномену довіри до політичної системи в цілому та представницьких органів
зокрема, що актуалізує дослідження комунікативних функцій парламенту в контексті суспільної
підтримки.
Через це метою цієї статті є аналіз інформаційної функції парламенту у зв’язку із феноменом
громадської довіри, а серед основних завдань є дослідження комунікативних складових належного
функціонування законодавчого органу, аналіз інформаційного потенціалу сучасних парламентів,
оцінка кореляції довіри суспільства та інформаційного напрямку парламентської роботи.
Проблематика довіри до публічних інституцій висвітлена в роботах Т.Парсонса, Г.Алмонда,
С.Верби, С.Гантінгтона, Р.Патнема, Ф.Фукуями, Л.Даймонда, С.Ліпсета, Х.Лінца. Цими авторами
обгрунтовується важливість довіри до політичних інститутів під час політичних змін, яку деякі з
них вважають запорукою успішності демократичних перетворень. Довіра пов’язує пересічних
громадян із політичними інститутами, підвищуючи як легітимність цих інститутів, так і їх
ефективність, оскільки успішне функціонування ліберально-демократичного режиму неможливе
без високого рівня довіри громадян до інститутів політичної влади [1, С. 56].
Дж. Бентам ще у ХІХ ст. висуває тезу, що гласність парламентів напряму пов’язана із довірою
суспільства та є наріжним принципом усіх подальших парламентських процедур. Він обґрунтовує
необхідність доступу громадян та преси до парламентських дебатів та навіть надає практичні
рекомендації щодо облаштування галерей для відвідувачів парламентів [2]. На його думку,
«перевага гласності в тому, що вона гарантує довіру народу і його згоду на законодавчі заходи.
Навіть найкращий законопроект, складений в таємниці, викликає більше підозри, ніж найгірший,
прийнятий при наявності відкритого обговорення» [2, С. 42].
Сучасний концепт належного врядування також підкреслює важливість гласності, зрозумілості
та участі громадськості, що передбачає підзвітність, прозорість та відкритість як необхідні критерії
діяльності органів публічної влади. Парламенти як вищі законодавчі органи країни також мають
відповідати принципам формування за допомогою інструмента виборів, репрезентативності,
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керованості національними інтересами тощо.
Підзвітність парламенту має свою специфіку: з одного боку, ми можемо виділити його
колективну відповідальність як організації в горизонтальній площині (сюди належать фінансова
підзвітність перед окремими установами, а також можливість розпуску Президентом в разі настання
конституційних обставин, пов’язаних із неспроможністю виконувати свої головні функції). З іншого — вертикальна підзвітність, яка найбільше розкривається у звітуванні суб’єктів парламентської
діяльності перед громадянами. На сьогодні вона виражається у законодавчо закріпленій вимозі
до депутатів звітувати перед виборцями особисто або через політичні партії, звітуванні партій
щодо надходження та використання коштів (як державних, так і приватних), відкритості процесу
висування кандидатів, а також у політичній відповідальності за умов конкурентних виборів. У
контексті формування довіри через підзвітність важливими детермінантами будуть прозорість та
законність виборів, зрозумілість та справедливість виборчої системи, розвиток політичних партій
та довіра до них громадян.
Принцип прозорості роботи парламентів закріплюють чисельні міжнародні документи, як
загального, так і регіонального значення. Наприклад, серед Рекомендацій для демократичних
легіслатур одними з найважливіших в роботі парламентів визначаються: публічність голосування
(2.6), доступ до дебатів (2.5), публікація записів парламентських процедур (2.7), можливість
громадськості робити внесок у законодавчий процес (6.3.1), а також якомога швидке надання
інформації громадськості, незалежно від сутності та значущості питань, що розглядаються
парламентом (6.3.2) [3]. Особливо наголошується, що парламент має бути відкритим для
громадськості та медіа, а пресі має бути гарантований прийнятний рівень доступу для висвітлення
усіх парламентських процедур (9.1.2.), а також важливість просування самим парламентом
інформованості громадськості та розуміння нею роботи законодавчої гілки влади [3].
О. Чабаненко деталізує принципи парламентської прозорості таким чином:
1) необхідність забезпечення належного та неупередженого висвітлення роботи законодавчого
органу у ЗМІ через створення парламентських медіа та неупереджене висвітлення діяльності в
інших ЗМІ;
2) можливість доступу громадськості до інформації про парламентську роботу та законодавчого
процесу, яка має забезпечуватися з урахуванням мовних і особливих потреб громадян;
3) доступність даних про діяльність і фінансові видатки окремих парламентарів;
4) змога отримати доступ до будівлі парламенту тощо [4, с. 62].
Відкритість парламентів виражається не лише можливістю фізичного доступу громадян до
нього, а й посиленням можливостей громадян та їхніх об’єднань впливати на прийняття рішень. Іноді
відносно парламентів ця теза виглядає дещо контроверсійною, адже репрезентативна демократія,
вираженням якої є парламент, і означає законотворчість від імені народу. Однак деякі системи
підсилюють електоральну демократію елементами плебісцитарної — можливістю проведення
національних референдумів, внесення законопроектів або ветування за народної ініціативи,
залученням інститутів громадянського суспільства до процесу консультацій або позапарламентської
експертизи, закріпленням права громадян на звернення, петиції, мирні зібрання, демонстрації,
страйки та ін.
Сьогодні одним з основних засобів забезпечення прозорості та відкритості влади є застосування
інформаційно-комунікаційних технологій, пов’язане з ним підвищення рівня інформатизації
суспільства, широкий доступ населення до створених органами влади ресурсів та наявність у
широкого кола громадян технічних можливостей їх використання. Зокрема, у Цифровому порядку
денному для Європи вказується на розвиток високошвидкісних мереж, що нині має такий самий
революційний ефект, як винайдення електрики та розвиток транспортних мереж сторіччя тому.
Послуги стають все більш інтегрованими та все частіше надаються у цифровий спосіб. Таким чином,
вони стають універсально доступними з будь-якого пристрою: смартфона, планшета, цифрового
комп’ютера, радіоприймача або телевізора. Передбачається, що до 2020 р. цифровий контент та
додатки будуть майже повністю розповсюджуватися онлайн [5].
Тому все популярнішою як серед практиків, так і серед науковців стає концепція Е-парламенту,
яка дозволяє перевести значну частину комунікаційних парламентських взаємодій як всередині
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органу, так з органами влади або громадянами в електронну форму, підсилюючи таким чином
реалізацію принципів підзвітності, прозорості та відкритості. З ініціативи Міжпарламентського
союзу, Департаменту Організації Об’єднаних Націй з економічних і соціальних питань і низки
парламентів держав у 2005 р. було створено Всесвітній центр інформаційно-комп’ютерних
технологій для парламенту (Global Center of ICT for Parliament), що має дві головні мети: посилення
ролі парламенту в розвитку сучасного інформаційного суспільства та стимулювання використання
інформаційних технологій як інструменту модернізації парламентських процесів, підвищення
їхньої прозорості й підзвітності населенню, так само як поліпшення міжпарламентського
співробітництва. Разом з організаціями, що здійснюють моніторинг парламентів, було розроблено
та прийнято «Декларацію відкритості парламенту» [6], яку представили на Світовій конференції з
питань Е-парламенту в Римі 15 вересня 2012 р.
Громадськими організаціями, що здійснюють моніторинг парламентів країн, що приєднались до
Декларації, було розроблено три групи принципів відкритості парламенту:
1) просування культури відкритості;
2) полегшення доступу до інформації про діяльність законодавчого органу;
3) забезпечення доступу до інформації про роботу парламенту в електронному вигляді.
Ці засади було відображено як на рівні Декларації, так й на рівні вітчизняних нормативних
документів, зокрема підкреслюється важливість «прийняття курсу забезпечення активної публікації
парламентом інформації про свою діяльність, а також періодичний перегляд лінії поведінки в
цьому напрямку та розвиток, перейняття передового досвіду інших парламентів» [6]. Інформація
про діяльність парламенту має включати інформацію про його повноваження та функції, перебіг
законодавчих процедур, включаючи тексти внесених законопроектів та змін до них, голосування,
порядок денний та розклад роботи парламенту, протоколи пленарних засідань та засідань комітету,
історичну інформацію та всю іншу інформацію, яка є частиною архівної документації парламенту,
таку як звіти, створені парламентом або для парламенту [6].
5 лютого 2016 р. до цього документу приєднався вітчизняний парламент, Головою якого було
підписано Розпорядження «Про деякі заходи щодо забезпечення відкритості процесу роботи
Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України та Апарату Верховної Ради України»
[7] та затверджено План дій з реалізації Декларації відкритості парламенту. Значущим фактом є
те, що цей План дій було розроблено українськими організаціями моніторингу парламентської
діяльності (Transparency International Україна, Громадянська мережа «ОПОРА», Рух «ЧЕСНО»,
Центр «Ейдос», ГО «Інститут Медіа Права») спільно із Верховною Радою за підтримки Програми
розвитку ООН в Україні, USAID, Фонду «Східна Європа» та інших партнерів. Цей документ включає
в себе 20 зобов’язань між Радою і громадянським суспільством за такими базовими напрямками:
1) розширення доступу громадськості до інформації;
2) залучення громадян до парламентських процесів;
3) звітність (як персональна так в парламенту як органу публічної влади);
4) втілення технологій та інновацій.
Крім того, означені організації не лише здійснюють вплив на Верховну Раду щодо запровадження
певних додатків та сервісів, а й пропонують громадянам власні інструменти моніторингу діяльності
парламентарів та Ради в цілому.
Таблиця 1.
Iнформаційні сервіси ВРУ та інструменти парламентського моніторингу ОГС

Парламентські інформаційні
сервісита додатки

Сервіси організацій
громадянського суспільства

1

2

Публікація на сайті ВРУ депутатських запитів Всеукраїнська мапа парламентських партій та
та відповідей на них
депутатів https://rada.oporaua.org/map/
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1

2

Розробка механізму публікації депутатських Інтерактивна карта громадських приймалень
звернень
народних депутатів https://pryjmalni.chesno.org
Доповнення картки законопроекту на сайті Можливість відслідковування голосування за
ВРУ розділом “Проходження”
напрямками політики rada4you.org
Створення окремого Порталу відкритих даних Моніторинг
порушення
принципу
Верховної Ради України http://opendata.rada. персонального голосування http://knopkodavy.
gov.ua/
chesno.org/
Оприлюднення штатного розпису Апарату ВР Ініціювання законопроектів групами народних
та частково фінансової інформації http://data. депутатів, дослідження груп інтересів http://
rada.gov.ua/open
groups.chesno.org/
Обговорення законопроектів он-лайн на Аналіз та обговорення законопроектів http://
порталі ВРУ https://itd.rada.gov.ua/services/ www.zakonoproekt.org.ua/
pubd/
Можливість створення та підписання електронних петицій громадянами на сайті Верховної Ради
України https://itd.rada.gov.ua/petitions/
Складено автором на основі контент-аналізу сайтів та сервісів ОМП, офіційного сайту
Верховної Ради України, а також Плану дій з реалізації Декларації відкритості парламенту [7]
З наведеної таблиці, так само як більш ранніх наукових статей можна побачити, що на озброєнні парламенту «знаходиться широкий спектр засобів, які застосовуються ним для покращення
інформування, розуміння і налагодження контакту із суспільством. Ним використовуються
різнобічні способи і механізми для збільшення кількості інформації, консультування та залучення
суспільства для роботи парламенту, починаючи від днів відкритих дверей і створення інформаційних центрів та закінчуючи трансляцією парламентських засідань по телебаченню і створенням вебсайтів, в яких зазначається робота парламенту» [8, с. 34]. Тим самим, на думку багатьох аналітиків,
у т.ч. І. Коржа, «збільшується попит і пропозиція на зазначене» [там само].
Однак остання теза не є безсумнівною: наше звернення до порталу електронних петицій до
Верховної Ради України, так само як і аналіз статистики сервісу обговорення законопроектів показує доволі низьку активність громадян щодо користування цими інструментами. Так, станом на 16
травня 2017 р. сервіс показує, що найбільш «популярною» є петиція щодо скасування Закону «Про
засади державної мовної політики», яку за 60 днів підписала 871 людина, тоді як інші суспільнорезонансні пропозиції — зняття депутатської недоторканності, скасування вимоги е-декларування
членів громадських організацій, що беруть участь в антикорупційній діяльності, — налічують 201
та 156 підписів відповідно. Громадське обговорення законопроектів на сайті ВРУ також демонструє
вкрай низьку ефективність: по-перше, справляє враження кількість законопроектів, що виносилась
на обговорення (3!), по друге, оцінку та коментування кожного з них здійснювало 6-10 осіб.
Підсилення інформаційних можливостей та приєднання ВРУ до Декларації прозорості
парламентів не призвело до підвищення довіри до законодавчого органу. Так, за результатами
дослідження Київського міжнародного інституту соціології, що проводилось 2-12 грудня 2016 р.,
довіра до ВРУ склала 5,3% (у той час, коли 82% не довіряють парламентові) [9]. Трохи оптимістичніше
виглядають результати дослідження Фонду «Демократичні ініціативи», проведеного 16- 20 грудня
2016 р., де відносну довіру до Верховної Ради декларує 11,4% опитаних, а на повну довіру вказує
лише 0,5% населення. Причому динаміка суспільних настроїв фіксує падіння довіри з кінця 2014
року, коли новообраній Раді повністю довіряло 2,4%, а частково 28,7% українців [10].
Для більш детального розгляду феномену довіри до парламенту та чинників, що на неї
впливають, у більш широкому географічному та політико-культурному масштабі ми звернулись до
низки досліджень, зокрема 86 хвилі Євробарометру (осінь 2016 р.), що вимірює довіру до політичних партій та національних парламентів, Глобального барометра корупції GCB Transparency Int.,
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а також Індексу сталості організацій громадянського суспільства CSOSI, що складається USAID.
Аналіз даних за країнами Східної Європи ми можемо представити у вигляді наступної таблиці:
Таблиця 2.

Показник

Україна

Польща

Литва

Латвія

Естонія

Угорщина

Чехія

Словаччина

Румунія

Болгарія

Довіра до парламентів та її чинники у країнах Східної Європи

Довіра
громадян
до
парламенту (2016, EBS%)

11*

23

22

21

34

34

19

29

21

15

Рейтинг
Електронного
парламенту, 2016

24

33

16

42

17

39

34

6

-

-

Довіра
до
політичних
партій (2016, EBS%)

10*

13

16

9

17

17

12

16

20

12

Частка
громадян,
що
вважає членів парламентів
корумпованими
(GCB,
2016%)

64

26

24

24

23

32

25

43

54

41

Рівень сприйняття корупції
(CPI, 2016)

29

62

59

57

70

48

55

51

59

41

Частка
громадян,
що
вважають
недостатність
дій урядів у боротьбі з
корупцією (GCB, 2016%)

86

42

71

71

37

55

67

56

42

54

Індекс
сталості
громадянського суспільства
CSOSI/USAID

3.3

2.1

2.6

2.6

2.0

3.4

2.6

2.9

3.6

3.7

Складено автором на основі [11-14].
*За результатами дослідження [10]
Перехресне порівняння індексів та соціологічних даних за низкою країн дозволяє нам зробити
припущення, що формування довіри до парламентів пов’язано не лише з дією урядових інститутів
з впровадження інформаційних сервісів та Е-демократії, а корелює також з такими важливими
показниками, як сталість та довіра до політичних партій, розвиток громадянського суспільства, а
також актуалізованість для суспільства боротьби із корупцією та ефективність державної політики. Зазначимо, що попри загалом невисокий рівень довіри до інститутів влади населення України
схильно розглядати саме вищі державні інститути як найбільшою мірою відповідальних за боротьбу з корупцією. Як і впродовж усіх років моніторингу стану корупції в Україні, що кожні два роки
проводить Київський міжнародний інститут соціології, більшість опитаних останньої хвилі (2015
р.) називають основними відповідальними за боротьбу з корупцією Президента України (60,6%),
Верховну Раду (41,7%) та Кабінет Міністрів (37,7%) [15].
Тож, на відміну від усталеного, навіть аксіоматичного уявлення, що прозорість та відкритість
породжує довіру суспільства, ми вважаємо, що в країнах Східної Європи політичну довіру до
політичних інститутів формує впевненість громадян в їхній ефективності та відповідальності
очікуванням суспільства (як у випадку Угорщини, Естонії та Польщі). За висловленням К. Ньютона,
«політична довіра є наслідком функціонування політичних інститутів» [16], а не лише їхніх
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атрибутів, як витікає з концепції належного врядування взятої як такої. Саме таке розуміння довіри
може пояснювати нам більш високий її рівень до державних органів в авторитарних країнах, ніж у
країнах перехідної чи неконсолідованої демократії.
Країни Східної Європи в цілому демонструють нижчий, ніж західні члени ЄС, рівень довіри
до урядових та партійних інститутів, «навздогінний» та конфронтаційний тип громадянського
суспільства, а також вищий рівень корупції, у той час коли успішність її подолання та високий індекс
ОГС (як у випадку Естонії) можуть підвищувати й загальну довіру до парламенту та депутатів. На
відміну від аналізованих країн, Бундестаг Німеччини посідає 29 місце в рейтингу Е-Парламен-ту (у
Бундесрату 102 місце) [12], хоча довіру до парламенту висловлює 52-55% населення, 6% громадян
вважають парламентарів корумпованими, а лише 2% — що корупція входить у трійку найважливіших
проблем суспільства [13].
Як засвідчує аналіз статистичних даних Євробарометру протягом 2012-2016 рр. [11], навіть у
розвинутих демократіях спостерігається тенденція до зниження або коливання рівня довіри до
влади в цілому і до різних її гілок. О.Батіщева зауважує, що «не у всіх випадках така тенденція може
пояснюватись в цілому незадовільною (неефективною) роботою депутатів. …існує ймовірність того,
що загальносуспільне підвищення рівня освіти, а також рівня добробуту у суспільстві призводить
до пильнішої уваги його членів до роботи державних органів, у тому числі законодавчої гілки влади» [17, С. 17].
На нашу думку, тут є важливим розвиток громадянського суспільства та рівень кооперації
чи конфронтації ІГС із місцевою та державною владою — зокрема, чи громадянське суспільство
виступає найчастіше як критик та контролер влади, чи може здійснювати ефективну кооперацію,
що виражається у рівні політико-нормативної та бюджетної підтримки з боку держави, делегуванні
повноважень та функцій з надання соціальних послуг, залучення ІГС до роботи парламентів та
розробки політик тощо. Цікавим фактом є те, що в Україні державне фінансування складає лише
3,6% від залучених коштів (ще 2,5% фінансів громадянського суспільства надходить з місцевих
бюджетів). Для контрасту, державне фінансування НУО у країнах Центральної Європи становить
біля третини сукупного доходу організацій, а в низці країн Західної Європи публічне фінансування
(як пряме, так і через проекти та субпідряди) є основним джерелом надходжень «третього сектору».
Крім того, можемо констатувати, що доволі часто вітчизняні організації займають вкрай критичну
позицію до інститутів держави, а практики конфронтації переважають над співпрацею з державою
(в чому, безумовно, є велика заслуга й самих органів влади).
На нашу думку, в контексті потенціалу відкритості українського парламентаризму для
громадянського суспільства найбільш перспективними та значущими для реалізації є такі пункти
Декларації відкритості парламенту.
Просування культури відкритості. Парламент зобов’язаний приймати закони, правила
внутрішніх процедур і правила поведінки, які створюватимуть сприятливі умови дотримання
права громадян на доступ до інформації про роботу уряду та парламенту, просуватимуть культуру
відкритості парламенту, забезпечуватимуть прозорість фінансування політики, гарантуватимуть
свободу вираження поглядів та зібрань та сприятимуть залученню громадянського суспільства й
громадян до процесу законотворчості [6].
Сприяння розвитку громадянської освіти. Парламент зобов’язаний активно просувати освіту
громадян, особливо молоді, через сприяння розумінню парламентських норм і процедур, ролі та
роботи парламенту та його членів [6].
Залучення громадян і громадянського суспільства. Парламент зобов’язаний залучати громадян і
громадянське суспільство на недискримінаційних засадах до парламентського процесу та прийняття рішень для того, щоб ефективно представляти інтереси громадян та для втілення права на
звернення до уряду [6].
Захист незалежного громадянського суспільства. Парламент зобов’язаний здійснювати заходи
для забезпечення вільної та необмеженої діяльності організацій громадянського суспільства [6].
Забезпечення ефективного моніторингу роботи парламенту. Парламент повинен визнавати
права та зобов’язання громадянського суспільства, медіа, та громадськості на проведення
моніторингу роботи парламенту та його членів, долучатися до обговорень з громадськістю та
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організаціями громадянського суспільства, які здійснюють моніторинг роботи парламенту, для
сприяння його ефективному проведенню та зменшенню перешкод у доступі до інформації про
роботу парламенту [6].
Як висновки зазначимо таке.
Підвищення прозорості та інформаційної відкритості парламенту є необхідною, але недостатньою умовою формування довіри громадян, вона залежить також від суспільної оцінки
населенням ефективності діяльності органу із подолання найзначніших проблем суспільства (для
українців це боротьба з корупцією, підвищення економічного добробуту та вирішення військового
конфлікту).
Формування довіри до законодавчої влади корелює із відкритістю та підзвітністю депутатського
корпусу та політичних партій, тож важливим є більш чітке регулювання механізму партійного
фінансування, звітування депутатів та виконання інших обов’язків.
Прийняття Декларації відкритості парламенту та реалізація плану дій з її імплементації не
має обмежуватись уведенням додаткових інформаційних можливостей сайту ВРУ, а в перспективі
вимагає просування парламентом культури відкритості, посилення функцій громадянської просвіти, захисту й залучення громадянського суспільства до законотворчості, підсилення принципів
належного врядування представницького органу практиками партисипативної демократії.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Білошицький С. Криза довіри громадськості до представницьких політичних інститутів //
Політичний менеджмент. — 2009. — № 2. — С. 56-66.
2. Бентам И. Тактика законодательных собраний. / Пер. Л.А. Велихова. — Челябинск : Социум,
2006. — 199 с.
3. Recommended Benchmarks for Democratic Legislatures / A Study Group Report Published by the
Commonwealth Parliamentary Association. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.
cpahq.org
4. Чебаненко О. Парламентська комунікація як предмет політичних досліджень / Олена
Чебаненко // Перша міжнародна наукова конференція «Парламентські читання». — К., 2010.
— С. 62-65.
5. Цифровий порядок денний для Європи. COM (2010) 245/ Європейська Комісія. — Брюссель,
19 травня 2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/europe2020/
pdf/digital-agenda-communication-en.pdf
6. Декларація відкритості парламенту [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://openingparliament.org/static/pdfs/ukrainian.pdf
7. Про деякі заходи щодо забезпечення відкритості процесу роботи Верховної Ради України,
її органів, народних депутатів України та Апарату Верховної Ради України : Розпорядження
Голови Верховної Ради України від 05.02.16 р. № 47. [Електронний ресурс]. — Режим доступу
: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/47/16-%D1%80%D0%B3
8. Корж І.Ф. Принципи прозорості і відкритості електронного парламенту в умовах
децентралізації державної влади України // Інформація і право — 2016 — № 2(17). — С. 3242.
9. Довіра до соціальних інститутів. Результати соціологічного дослідження / Київський
міжнародний інститут соціології, 1 лютого 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=678&page=1
10. 2016-й: політичні підсумки — загальнонаціональне опитування / Фонд «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 28 грудня 2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://dif.org.ua/article/2016-y-politichni-pidsumki-zagalnonatsionalne-opituvannya
11. Public Opinion in European Union. Standard Eurobarometer 86.2. Autumn 2016. [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/
Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2137

46

Вибрані роботи учасників Сьомої щорічної міжнародної конференції
12. World e-Parliament Report / Inter-Parliamentary Union, 2016. [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.wepc2016.org/en/wepr2016
13. People and Corruption. Europe and Central Asia. Global Corruptiom Barometer, 2016.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/
People-and-corruption-Europe-and-Central-Asia-2016.pdf
14. Civil Society Organization (CSO) Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia.
2015. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.usaid.gov/europe-eurasia-civilsociety
15. Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007,
2009, 2011 та 2015. Аналітична доповідь / Київський міжнародний інститут соціології
[Електронний ресурс]. — К.: КМІС, 2016. — Режим доступу: http://kiis.com.ua/materials/
pr/20161602_corruption/Corruption%20in%20Ukraine%202015%20UKR.pdf
16. Newton K. Political Trust and Institutional Performance / Kenneth Newton // Social and Political
Trust. European Social Survey, 2013. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://essedunet.
nsd.uib.no/cms/topics/2/3/all.html
17. Батіщева, О. С. Зарубіжні стандарти оцінювання ефективності роботи законодавчих
органів: методологічні аспекти / О. С. Батіщева // Перша міжнародна наукова конференція
«Парламентські читання». — К., 2010. — C.16 — 22.

Парламентські читання

47

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК
ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Анатолій ШИШАК
аспірант PhD
кафедри парламентаризму та
політичного менеджменту НАДУ
при Президентові України
У статті розкрито механізм здійснення захисту органами експертного контролю
демократичних цінностей у діяльності служб безпеки країн-учасниць Ради Європи, обґрунтовано
необхідність запровадження такого інноваційного інституту незалежного контролю в публічному
управлінні України.
Ключові слова: демократичний контроль, незалежний контроль, органи експертного контролю,
служби безпеки, захист прав і свобод, інноваційний інститут, публічне управління.
Постановка проблеми. Демократичний контроль за діяльністю служб безпеки важливий
тим, що ці служби надають державні послуги народу і від імені народу, а тому обрані народом
представники повинні залучатися до процесу забезпечення ефективності й законності державних
послуг, що надаються спецслужбами. Демократичний характер контролю полягає насамперед у
діях парламенту, що ухвалює закони з питань контролю за діяльністю служб безпеки, у виділенні
позапарламентським контролюючим установам необхідних бюджетних ресурсів, у контролі над
роботою експертних контролюючих органів, у підвищенні ефективності роботи контролюючих
органів, а також у постійному контролі й позапланових перевірках діяльності служб безпеки.
Робота служб безпеки обмежує низку прав людини й може підривати демократичні процеси в
цілому. Служби безпеки мають низку характеристик, що несуть загрозу порушень прав людини,
якщо ці служби не підлягають ефективному контролю і не спираються на ефективні закони. Серед
таких характеристик — використання повноважень, пов’язаних з можливістю втручання, які
можуть бути використані безконтрольно, значною мірою в умовах таємності, і в деяких країнах
розглядаються як наданий уряду інструмент, що може бути використаний у політичних цілях.
Мета дослідження: аналіз механізму здійснення захисту демократичних цінностей у діяльності спецслужб органами експертного контролю в країнах-учасницях Ради Європи для застосування
їх досвіду в публічному управлінні України.
Аналіз досліджень та публікацій. Темі демократичного контролю над спеціальними службами
присвячено роботи закордонних дослідників А. Уїллза [1] М. Вермюлена [3], Г. Борна, Ф. Флурі, С.
Ланна, К. Бірсана, Д. Куртіна, Д. Кросса та інших.
Серед вітчизняних вчених демократичний контроль над спеціальними службами досліджували
В. Паливода [4], М. Сингуровський, О. Литвиненко, В. Леонов, М. Сіцінська та інші.
Виклад основних положень. Країни-учасниці Ради Європи практикують різні підходи до
структури та здійснення контролю за своїми службами безпеки. Інноваційним підходом можна
вважати запровадження інституту незалежного контролю (органів експертного контролю за
безпекою/розвідкою), який разом з інститутами, що мають ширшу юрисдикцію: парламентськими
комітетами, омбудсмени, уповноваженими з питань даних (інформації), судовими органами,
громадянським суспільством та ЗМІ як неформальними контролерами, — складає дієву систему
демократичного контролю за діяльністю служб безпеки [1].
Органи експертного контролю — зазвичай позапарламентські органи, що створюються
в країнах-членах Ради Європи спеціально для контролю за службами безпеки. Такі органи
в основному уповноважені розглядати насамперед законність діяльності й політики служб
безпеки, включаючи дотримання ними права. Зокрема, такою є ситуація в Норвегії, Нідерландах
і Португалії. Однак існують і винятки з цього правила, наприклад, постійний комітет з питань
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контролю за розвідувальними службами (1-й комітет) у Бельгії, що має дуже широкі повноваження,
які охоплюють ефективність діяльності служб безпеки й координацію між службами безпеки. На
відміну від парламентського контролю, органи експертного контролю в основному або повністю
зосереджені на службах безпеки, а не на керівництві виконавчої влади цими службами. Крім того,
експертні органи працюють на постійній основі. Загалом це означає, що вони здатні забезпечити
більш повну й глибоку перевірку, ніж їхні парламентські колеги.
Постійний і безперервний контроль особливо важливий для моніторингу законності роботи
служб безпеки, оскільки зазвичай це є складною і кропіткою роботою, що забирає багато часу. Там,
де працюють органи експертного контролю, вони переважно займаються повсякденною перевіркою
служб безпеки і є головним елементом зовнішнього контролю за службами безпеки — наприклад, у
Нідерландах, Бельгії, Хорватії, Норвегії, Швеції, Португалії та інших європейських країнах.
Органи експертного контролю зазвичай включають від одного до п’яти членів, серед яких
завжди є люди з юридичними (судовими) знаннями. У багатьох випадках їхні члени є колишніми
суддями, прокурорами та політиками. Цих людей, як правило, перевіряють і дають їм найвищий
рівень допуску. Однією з важливих переваг експертного контролю є те, що контролерів можуть
обирати, виходячи з їхніх знань і досвіду. У комітетах парламентського контролю ситуація зазвичай
інша.
Статут або прийнята практика можуть вимагати, щоб до комітету входили люди з певними
знаннями й досвідом. Наприклад, у Нідерландах Комітет з контролю за службами розвідки й безпеки
(CTIVD) виробив практику включення до свого складу одного співробітника правоохоронних
органів (колишнього) і двох членів з юридичною підготовкою. Визнаючи політичний характер
діяльності контролю і розвідки, деякі експертні органи, наприклад Комітет з контролю за службами
розвідки, спостереження та безпеки (EOS-Utvalget) у Норвегії, включають колишніх парламентаріїв
і міністрів поряд із правознавцями. У Хорватії прийнятий передовий підхід: їхня Рада з питань
цивільного контролю за службами безпеки й розвідки повинна включати членів, які мають наукову
підготовку з політології, права й електроніки. Серед членів цього органу були провідні фігури
громадянського суспільства та правозахисники. Залучення до процесу контролю людей з різним
досвідом забезпечує представництво конкурентних і критичних позицій, що своєю чергою може
сприяти довірі суспільства до органів контролю [2].
Експертні органи можуть призначатися парламентом (наприклад, норвезький Комітет EOS-Utvalget і Рада з питань контролю за системами інформації Португальської Республіки), виконавчою
владою (наприклад, уповноважений з розвідувальних служб Великобританії та Комісія з безпеки
та захисту інформації Швеції) або ними обома (як нідерландський CTIVD). Оскільки члени
органів експертного контролю не засідають у парламенті, іноді вважають, що цим інститутам не
вистачає демократичної легітимності. Щоб розвіяти такі побоювання і переконати громадськість у
незалежності органів експертного контролю від виконавчої влади, доцільно залучити парламент до
обрання й призначення їхніх членів. Такий зв’язок із законодавчим органом може бути закріплений
звітністю безпосередньо перед відповідним комітетом парламенту, як це відбувається в Бельгії, де
роботу 1-го комітету контролює комітет палати представників.
Органи експертного контролю зазвичай мають право перевіряти законність діяльності служб
безпеки, включаючи збір і використання персональних даних службами безпеки [3].
Прикладами органів експертного контролю, повноваження яких охоплюють широкий спектр
діяльності служб безпеки, пов’язаної з персональними даними, є німецька комісія G10, нідерландський CTIVD і Комісія з безпеки та захисту інформації Швеції (SIN). Деякі органи експертного
контролю, навпаки, мають вужчі повноваження, зосереджуючи увагу на окремих аспектах збору
та використання даних. Наприклад, у Великобританії уповноважений з питань перехоплення ліній
зв’язку та уповноважений з питань розвідувальних служб займаються в основному процесом
надання дозволу. Інспекція військової розвідки Швеції стежить за перехопленням міжнародних
ліній зв’язку, а також якістю й мінімізацією даних, зібраних у ході такого перехоплення.
У низці країн-учасниць Ради Європи закон вимагає, щоб органи експертного контролю
мали повні права доступу до інформації, яку вони можуть вважати такою, що підпадає під їхні
повноваження, незалежно від джерел такої інформації.

Парламентські читання

49

Враховуючи обсяг інформації, отриманої від іноземних органів, важливо, щоб доступ органів
контролю не обмежувався інформацією, яка генерується службами безпеки, над якими вони
здійснюють контроль, що означало б, що вони не можуть розглядати інформацію, що надійшла
з-за кордону. Оскільки сьогодні служби значно більше, ніж раніше, співпрацюють з іноземними
партнерами й зберігають більший обсяг інформації, що надійшла із-за кордону, це може закрити
деякі операції або сфери діяльності для незалежної перевірки. Визнаючи це, деякі контролюючі
органи усвідомлюють, що принцип «контролю джерела» до них не може бути застосовано, оскільки
вони мають гарантований законом доступ до інформації, що зберігається у служб виконавчої влади,
над якими вони здійснюють контроль [1].
Доступ до інформації може бути підкріплений слідчими повноваженнями, включаючи
повноваження викликати до суду людей і запитувати документи та право оглядати приміщення
без повідомлення. Хоча ці повноваження використовуються нечасто, вони підсилюють позицію
контролюючого органу, коли служба безпеки чинить спротив у дослідженні певних питань.
Іншим потужним інструментом контролю є право прямого доступу до систем і баз даних
розвідувальних служб, як правило, в офісах у приміщеннях служб безпеки. Таке право мають
норвезький комітет EOS-Utvalget і нідерландський CTIVD. Цей інструмент дає контролерам
право доступу та безпосередньої перевірки всіх файлів, систем і кореспонденції, що стосуються
розслідування, та тим самим ускладнює службі безпеки приховування чогось від перевірки.
Очевидно, що такі інструменти варто використовувати сумлінно й у повній відповідності із
законним мандатом контролюючого органу. Додатковим інструментом/повноваженням, що став
особливо актуальним, є право залучати незалежних експертів (допущених службою безпеки після
перевірки) для консультацій з технічних питань [2].
З розвитком та ускладненням технологій безпеки й розвідки необхідним є вищий рівень
технічних знань для розуміння й аналізу систем, що застосовуються для збору, обробки й зберігання інформації (включаючи персональні дані). Саме використання новітніх знань і технологій
дає можливість якнайкраще захистити права людини. Визнаючи важливість цього, деякі органи
контролю отримали законне право залучати технічних фахівців для консультацій на постійній
основі [1].
Деякі країни-учасниці Ради Європи уповноважили органи експертного контролю розглядати
скарги на діяльність служб безпеки, включаючи заяви про незаконне спостереження та/або
використання персональних даних. Серед прикладів: 1-й комітет у Бельгії, шведський SIN і
норвезький комітет EOS-Utvalget.
Такі органи також мають (повинні мати) доступ до найбільш делікатної інформації, до самої
процедури і володіють досвідом роботи з нею. Це спрощує оперативний розгляд скарг і може мати
істотну перевагу в порівнянні із більш загальними органами розгляду скарг, такими як омбудсмени
[2].
З погляду захисту прав людини, слід зазначити, що органи експертного контролю взагалі-то
не мають повноважень виносити юридично зобов’язальні рішення після розгляду скарги. Як
правило, вони можуть лише давати рекомендації службам і політичній виконавчій владі, але не
можуть розпорядитися про виплату або компенсацію чи видалення (коригування) персональних
даних. Так, у Швеції SIN може зробити висновок про те, що, наприклад, персональні дані скаржника
оброблялися не у відповідності із законом, а потім має повідомити про цю людину міністрові
юстиції, який ухвалює рішення щодо виплати компенсації [3].
Узагальнені дані щодо повноважень органів експертного контролю наведено в таблиці 1.
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Таблиця 1.
Повноваження органів експертного контролю

Країна

Назва органу
експертного контролю

Орган
створення і
підзвітності

Повноваження

Німеччина

Комісія G10

Парламент

Перевірка законності діяльності і
політики служб безпеки. Контроль
запису, аналізу і використання
особистої інформації.

Нідерланди

Комітет з контролю за Парламент
службами розвідки і Уряд
безпеки (CTIVD)

Перевірка законності діяльності
і
політики
служб
безпеки,
включаючи дотримання ними
права. Контроль за персональними
даними.

Швеція

Комісія з безпеки та
захисту
інформації Уряд
Швеції (SIN)

Перевірка законності діяльності
служб безпеки. Розгляд скарг на
діяльність служб безпеки. Контроль
за персональними даними.

Норвегія

Комітет
моніторингу
розвідки
і
служби Парламент
безпеки EOS-Utvalget

Перевірка законності діяльності
служб безпеки. Розгляд скарг на
діяльність служб безпеки.

Португалія

Рада з питань контролю
Парламент
за системами інформації

Перевірка законності діяльності
і
політики
служб
безпеки,
включаючи дотримання ними
права.

Великобританія

Уповноважений
з
Уряд
розвідувальних служб

Надання дозволу на
використання даних.

Бельгія

Постійний
комітет
з
питань
контролю
Парламент
за
розвідувальними
службами (1-й комітет)

Перевірка законності діяльності
служб
безпеки,
включаючи
дотримання ними права, контроль
ефективності діяльності служб
безпеки.

Хорватія

Рада з питань цивільного
контролю за службами Уряд
безпеки і розвідки

Перевірка законності діяльності
служб
безпеки,
включаючи
дотримання ними права.

збір

та

Джерело: Складено автором за даними [1].
Таким чином, нині органи експертного контролю в цілому мають можливість здійснювати
поточну детальну і політично нейтральну перевірку, необхідну для захисту прав людини. Цей вид
контролю особливо нагальний під час перевірки дій служб безпеки, що стосуються прав на приватне
життя, свободу слова, зборів та об’єднання. Така діяльність включає збір, використання, зберігання,
передачу і видалення персональних даних. Оскільки органи експертного контролю відіграють все
більшу роль у контролі над службами безпеки, важливо забезпечити вживання заходів для того,
щоб ці інститути мали демократичну легітимність.
На сьогодні в Україні не існує інституту незалежного контролю (органів експертного контролю).
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Рекомендації українській стороні щодо розширення форм демократичного контролю надавалися
закордонними партнерами: представниками ЄС, НАТО, ОБСЄ, Женевського центру демократичного
контролю за збройними силами (DCAF) [4].
За словами заступника координатора проектів ОБСЄ в Україні Джеффрі Ерліха, «здатність
парламенту та суспільства в цілому контролювати силові органи є справжнім лакмусовим папірцем
для перевірки на справжність демократії та верховенства права» [5].
Це питання неодноразово порушувалося на експертних заходах різного рівня. Так, за
результатами проведення VІІI Міжнародної конференції «Захист демократичних цінностей і
дотримання прав людини у діяльності спецслужб» були опрацьовані рекомендації, які серед іншого
передбачали вивчення доцільності встановлення додаткових форм контролю за діяльністю Служби безпеки України з боку Верховної Ради України через створення незалежного парламентського
наглядового органу з метою контролю та перевірки будь-яких видів діяльності СБУ. До складу
цього органу можуть входити спеціалісти у сфері безпеки та оборони України, які не є народними
депутатами, мають високий фаховий рівень та авторитет у суспільстві [6].
У проекті Закону України «Про національну безпеку України» йдеться про можливість створення
при Верховній Раді України окремого органу з-поміж досвідчених експертів у сфері національної
безпеки з метою здійснення незалежного фахового контролю за діяльністю суб’єктів сектору безпеки
і оборони. Порядок роботи такого органу та критерії відбору експертів мають визначатися окремим нормативно-правовим актом. Нині міжвідомча робоча група при Апараті Ради національної
безпеки й оборони України завершила роботу над законопроектом «Про національну безпеку
України», і незабаром документ буде направлено до Верховної Ради [7].
Висновки й перспективи подальших досліджень. Запровадження інноваційного інституту
незалежного контролю в публічне управління України є необхідним і важливим кроком
до забезпечення дотримання національними службами безпеки прав та свобод громадян,
національного та міжнародного законодавства у сфері прав людини. Запровадження цього інституту демократичного контролю потребуватиме більш глибокого вивчення та унормування.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Wills А. «Democratic and effective oversight of national security services», Council of Europe, May
2015. — https://rm.coe.int/1680487770.
2. Norton-Taylor R. «Britain needs independent scrutiny of intelligence, says former head of MI6».
The Guardian, 17 March 2015. — https://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/17/britainneeds-independent-scrutiny-of-intelligence-says-former-head-of-mi6.
3. Wills A. and Vermeulen M. «Parliamentary oversight of security and intelligence agencies in the
European Union». European Parliament, Brussels. 2011. — http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110927ATT27674/20110927ATT27674EN.pdf.
4. В. О. Паливода. Удосконалення демократичного контролю над спеціальними службами у
контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України // Стратегічна панорама. —
2016. — № 2. — С. 39-72 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://panorama.niss.gov.
ua/content/articles/files/12-1484143869.pdf.
5. Координатор проектів ОБСЄ допомагатиме Україні у посиленні демократичного контролю
за секторами оборони та безпеки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.osce.
org/node/254326.
6. Рекомендації VІІI Міжнародної конференції «Захист демократичних цінностей і дотримання
прав людини у діяльності спецслужб» (м. Львів, 26 травня 2016 року) [Електронний ресурс].
— Режим доступу : https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/1183.
7. Проект закону про нацбезпеку скоро буде у Раді — керівник представництва НАТО
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2206299proekt-zakonu-pro-nacbezpeku-skoro-bude-u-radi-kerivnik-predstavnictva-nato.html.

52

Вибрані роботи учасників Сьомої щорічної міжнародної конференції

ДОТРИМАННЯ ПОЛІТИЧНИМИ ПАРТІЯМИ
СВОЇХ ПЕРЕДВИБОРНИХ ПРОГРАМ
Кіра НЕЧАЙ
інтерн Комітету ВРУ
з питань запобігання і протидії корупції
У статті розглянуто проблему відсутності чітких та послідовних позицій щодо головних
напрямків розвитку країни у програмах політичних партій. Проаналізовано, наскільки фракції
політичних партій, представлені у Верховній Раді України VIII скликання, дотримуються своїх
передвиборних програм.
Ключові слова: передвиборні програми, політичні партії, голосування, Верховна Рада України.
Постановка проблеми. Відповідно до українського законодавства, політична партія — це
добровільне об’єднання громадян-прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має на меті сприяти формуванню та вираженню політичної волі громадян, бере
участь у виборах та інших політичних заходах [1, ст. 2]. Закон зобов’язує політичні партії мати
програму, в якій викладено її цілі та завдання, а також шляхи їх досягнення [2, ст. 7]. Програмна
орієнтованість діяльності партій закладена і в Кодексі належної практики щодо політичних партій,
ухваленому Венеціанською комісією. У цьому документі політичні партії визначені як об’єднання,
завданням яких є висування кандидатів на виборах, щоб бути представленими у політичних
інституціях та здійснювати політичну владу шляхом одержання підтримки виборцями своєї
політичної програми [3, с. 369].
Розробка програми є однією з найважливіших функцій політичних партій, яка у належних
практиках формується внаслідок внутрішнього обговорення членами партії та прийняття
відповідно до встановлених процедур. Програма скеровує діяльність партії, коли та перебуває при
владі. Разом з тим, партійні програми не є угодами, зобов’язальними у правовому відношенні: їх
дотримання не можна вимагати у правовому порядку. Усі європейські держави покладаються на
принцип представницької демократії, який виключає імперативний мандат [3, с. 375-376]. Тим не
менше, програма дає орієнтири для громадян, щоб зрозуміти та ідентифікувати політику партії щодо певних питань. У цьому сенсі програми не лише слугують інформуванню виборців. Вони також
відображають певну «м’яку угоду» чи моральне зобов’язання партій перед виборцями й у цьому
полягає актуальність проблеми дотримання політичними партіями своїх передвиборних програм.
Виклад основного матеріалу. У рамках цієї статті розглянуто передвиборні програми політичних партій, які увійшли до Верховної Ради України VIII скликання на позачергових парламентських
виборах 2014 року: партія «Блок Петра Порошенка» (далі — БПП) [3], політична партія «Народний
фронт» (далі — НФ) [4], політична партія «Опозиційний блок» (далі — ОБ) [5], політична партія
«Об’єднання «Самопоміч» (далі — Самопоміч) [6], Радикальна Партія Олега Ляшка (далі — РПЛ)
[7], політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (далі — Батьківщина) [8].
У передвиборних програмах цих політичних партій є певні спільні риси. Однією з них є
майже повна відсутність чітких формулювань програмних цілей, які б прив’язувалися до наявних
ресурсів та термінів реалізації конкретних показників, виконання яких можливо перевірити.
Більшість програмних цілей є надто загальними. Наприклад, партія підтримує підприємництво та
економічний розвиток, але які саме заходи для їх реалізації вона прагне втілити — не зазначено.
Другою спільною рисою є відсутність політичної ідеології, що проявляється у намаганні заручитися
підтримкою якомога більшої кількості людей замість того, щоб зайняти свою електоральну нішу.
Саме тому в їхніх програмах можна знайти одночасно зниження податків та підвищення соціального захисту, дерегуляцію економіки та підтримку національного виробника, боротьбу з монополіями
та концентрацію земельних ресурсів у власності держави, тощо.
У таблиці 1 розглянемо, як співвідносяться передвиборчі програми цих партій на прикладі 15
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програмних завдань, які є вимірюваними.
Таблиця 1.
Порівняння передвиборчих програм

Програмні положення:

БПП [3]

НФ [4]

ОБ [5]

Прозорість використання
публічних коштів
Декларації державних
службовців у відкритому
доступі

Самопоміч
Батьківщина
РПЛ [7]
[6]
[8]

+
+

+

Незалежні антикорупційні
органи

+

+

Електронні сервіси

+

+

Децентралізація

+

+

Євроінтеграція

+

+

Підвищення
обороноздатності

+

+

Соціальний захист учасників
АТО

+

+

+

+

+

Допомога сім’ям з дітьми

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

Дерегуляція

+

+

Відкритість структури
власності ЗМІ

+

+

Суспільне мовлення

+

+

Підтримка української мови

+

+

+

+

Заборона продажу
сільськогосподарських земель
Податкова реформа

+

+
+

+

+

+

+

+

Не менш актуальним питанням є проблема дотримання фракціями політичних партій своїх
передвиборних програм. Проаналізуємо її у таблиці 2, зіставивши програмні положення, наведені
у таблиці 1, з голосуваннями за законопроекти, що сприяють реалізації цих положень. Підтримкою
законопроекту вважатимемо голосування більш ніж половиною складу фракції політичної партії на
пленарному засіданні.
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Таблиця 2.
Дотримання цілей зазначених у передвиборчих програмах політичних партій
(на прикладі голосування за законопроекти,
які сприяють реалізації програмних цілей фракції політичної партії)

Програмні
положення:

Прозорість
використання
публічних коштів

Декларації державних
службовців у
відкритому доступі

Незалежні
антикорупційні
органи та прозорість
діяльності державних
структур

Законопроект, що сприяє
реалізації

БПП НФ
[3]
[4]

ОБ
[5]

СамоБатьківРПЛ
поміч
щина
[7]
[6]
[8]

№0949 «Про відкритість
використання публічних коштів» [9]

+

+

-

+

+

+

№3559
«Про
закупівлі» [10]

+

+

-

+

+

+

№3755 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо особливостей
подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового
характеру у 2016 році» (з
урахуванням
пропозицій
Президента України) [11]

+

+

-

+

+

+

1660-д «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення
діяльності
Національного
антикорупційного бюро та
Національного агентства з
питань запобігання корупції» [12]

+

+

-

+

+

+

№2102 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення
прозорості діяльності Антимонопольного комітету України» [13]

+

+

+

+

-

+

№1591 «Про внесення змін до
деяких законів України щодо
забезпечення
відкритості
та доступу до інформації
про діяльність Верховної
Ради України, її комітетів та
народних депутатів України»
[14]

-

+

-

+

-

+

публічні
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Електронні сервіси

Децентралізація

Євроінтеграція

Підвищення
обороноздатності

Соціальний захист
учасників АТО
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№4121 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо впровадження
автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» [15]
№4302 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо обробки
інформації в системах хмарних обчислень» (за основу)
[16]
№4685 «Про електронні
довірчі послуги» (у другому
читанні та в цілому) [17]
№0908 «Про засади державної
регіональної політики» [18]
№0915 «Про добровільне
об’єднання територіальних
громад» [19]
№4386-д «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу
України щодо зарахування
окремих адміністративних
зборів до місцевих бюджетів»
[20]
№5394
Постанова
про
Звернення ВРУ до Урядів
держав-членів ЄС, ЄП та Ради
ЄС щодо запровадження
безвізового режиму для
громадян України [22]
№4288 «Про особливості
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для
гарантованого забезпечення
потреб оборони» [22]
№1014-3 «Про внесення змін
до деяких законів України
щодо
відмови
України
від здійснення політики
позаблоковості» [23]
№1688 «Про внесення змін до
Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” щодо
статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України» [24]

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

-
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Допомога сім’ям з
дітьми

№2254 «Про внесення змін
до деяких законів України
щодо посилення соціального
захисту дітей та підтримки
сімей з дітьми» [25]

+

+

-

+

+

-

Мораторій на
продаж сільськогосподарських земель

№5123-1 «Про внесення
змін до розділу Х "Перехідні
положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільсько-господарських земель» [26]

+

+

+

+

+

+

Податкова реформа

№5368 «Про внесення змін
до Податкового кодексу України (щодо покращення
інвестиційного клімату в
Україні)» [27]

+

+

+

-

+

-

Дерегуляція

№2844 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України (щодо зняття
регуляторних бар’єрів для
розвитку
мережі
індустріальних парків в Україні)»
[28]

+

+

-

+

+

-

Відкритість
структури власності
ЗМІ

№1831 «Про внесення змін до
деяких законів України щодо
забезпечення
прозорості
власності засобів масової
інформації, а також реалізації
принципів державної політики в сфері телебачення і
радіомовлення» [29]

+

+

-

+

+

-

Суспільне мовлення

№1357 «Про внесення змін до
деяких законів України щодо
Суспільного телебачення і
радіомовлення України» [30]

+

+

-

+

+

+

Підтримка
української мови

№3822-д «Про внесення
змін до Закону України
"Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки
пісень державною мовою в
музичних радіопрограмах і
радіопередачах» [31]

+

+

-

+

+

+

Обіцяли і підтримали

15

18

0

15

10

10

Не обіцяли, але підтримали

7

5

4

7

11

5

Не обіцяли і не підтримали

1

0

13

1

0

1

Обіцяли, але не підтримали

0

0

6

0

2

7
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Таким чином, вибірка із 23 законопроектів демонструє, що відсоток підтримки законодавчих
ініціатив, які сприяють реалізації програмних положень фракцій політичних партій, варіюється
від 0% до 78,2%, в той час як відсоток відсутності підтримки обіцяних законопроектів від 0% до
30,4%.
Висновки. Передвиборні програми політичних партій, що представлені у Верховній Раді
України VIII скликання, мають кілька спільних рис. По-перше, недостатньо чітке формулювання
програмних цілей, які майже ніколи не враховують проблему наявних ресурсів для їх реалізації,
відсутність термінів виконання та конкретних показників, виконання яких можливо перевірити.
По-друге, відсутність політичної ідеології, що проявляється у підтримці взаємовиключних програмних положень.
Проаналізувавши голосування фракцій політичних партій за законодавчі ініціативи, що
сприяють реалізації цілей, які були зазначені в їх передвиборних програмах, можна зробити
висновок, що показник відповідності доволі сильно варіюється для результатів різних фракцій.
Важливим аспектом є відсутність підтримки законопроектів, які спрямовані на реалізацію
програмних положень. У межах вибірки, розглянутої в дослідженні, половина парламентських
фракцій не виявила відсутності такої підтримки, в той час як деякі фракції мали приклади
неодноразового непідтримання законопроектів, що сприяють реалізації їх програмних засад. Таким
чином, програми політичних партій на практиці становлять радше формальний документ, ніж
дороговказ для вирішення головних проблем розвитку країни.
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В доповіді представлена конституційно-правова характеристика діяльності парламентів
Федеративної Республіки Німеччина, Австрійської Республіки та Швейцарської Конфедерації як
прикладів класичного європейського парламентаризму. Розкриваються основні риси їх формування
та діяльності, що може бути корисним у використанні виявленого досвіду для становлення сталої
парламентської моделі в Україні.
Ключові слова: Парламент, парламентаризм, Бундестаг, Бундесрат, Федеральні збори.
Перед тим як перейти до порівняльної конституційно-правової характеристики парламентаризму, організації та діяльності парламентських органів законодавчої влади на теренах Федеративної Республіки Німеччина, Австрійської Республіки та Швейцарський Конфедерації, необхідно
розкрити сутність парламентаризму та його значення як складової механізму державної влади, а
також держави як специфічного суспільного інституту в цілому.
Сам термін «парламент» походить від латинського слова «parlare», що означає «говорити,
розмовляти». Парламент є вищим загальнодержавним представницьким органом державної влади.
У всіх сучасних конституціях світу він визнається як носій законодавчої влади [1, С, 294]. Місце та
роль парламенту в державному механізмі значною мірою зумовлені формою правління в державі.
На підставі цього критерію виділяють чотири моделі (види) парламентів:
1)
Парламенти держав з парламентською формою правління (так звана вестмінстерська
модель: Велика Британія, Австрія, Італія, ФРН, Болгарія, Угорщина). За цієї форми правління
парламент відіграє вирішальну роль у формуванні уряду. Уряд відповідає перед парламентом. Але і
діяльність парламенту може бути достроково припинено через розпуск.
2)
Парламенти держав з президентською формою правління (США, Бразилія, Венесуела,
Мексика). Для таких держав характерний жорсткий поділ влади. У даному випадку будуть відсутні
вотум недовіри уряду, відповідальність уряду перед парламентом, інститут розпуску парламенту. За
цієї форми правління законодавча влада часто послаблена та підпорядкована президенту.
3)
Парламенти держав, які мають змішану форму правління (Франція, Україна, Росія). За цієї
форми правління поєднуються елементи президентської й парламентської систем. Існує інститут
парламентської відповідальності уряду, а президенту належить право розпуску та інші права щодо
парламенту.
4)
Парламенти держав, в яких представницькі установи побудовані за так званим радянським
зразком (КНР, КНДР, Куба, В’єтнам). Роль вищого законодавчого органу влади зводиться до
схвалення прийнятих за його стінами політичних рішень [2, С. 257-258].
Потрібно зазначити суттєву важливу річ на основі вищезазначених позицій: парламент як
юридична категорія тісно пов’язаний з терміном «парламентаризм». Під ним розуміють систему
організації державної влади, для якої характерним є визнання провідної або істотної ролі парламенту. Парламентаризм не можна пов’язувати з якоюсь конкретною формою державного правління.
Явище парламентаризму притаманне кожній демократичній державі незалежно від форми
правління [3, С. 436].
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Разом з тим, з точки зору розвитку парламентаризму особливий інтерес становить розвиток
парламентських правовідносин у Федеративній Республіці Німеччина, Австрійській Республіці
та Швейцарській Конфедерації. Це обумовлено тим, що правова система цих держав є взірцем
для більшості країн континентальної Європи, що охоплює собою класичне закріплення правової
регламентації парламентських процесів.
Якщо ми будемо розглядати досвід парламентаризму на теренах ФРН, то слід зазначити, що
у Федеративній Республіці Німеччина існує єдиний законодавчий орган на федеральному рівні,
який здійснює свої конституційні повноваження на основі статей 38-49 Основного Закону від 23
травня 1949 року, — Бундестаг. Потрібно зазначити, що парламент сучасної Німеччини відносять
до повоєнних парламентів, хоча традиції його діяльності мають коріння ще з часів утворення
Кайзерівської Німеччини у 70-х роках ХІХ століття [4, С. 88-89].
Німецький Бундестаг є законодавчим органом народного представництва у ФРН. У сучасній
вітчизняній та зарубіжній літературі досить часто зустрічається помилкове твердження, що в
сучасній Німеччині існує двопалатний парламент. Насправді це є грубою помилкою, оскільки
Бундестаг є класичним монокамеральним парламентом. Також потрібно зазначити, що в Основному Законі ФРН від 23 травня 1949 року термін «парламент» не зустрічається. Бундестаг формується
відповідно до статті 38 Основного Закону та Федерального Закону «Про вибори у Бундестаг» від 7
травня 1956 року. Відповідно до цих положень, формування законодавчого органу влади проходить
шляхом загальнодержавних виборів на основі мажоритарно-пропорційної виборчої системи, а
місце парламентаря отримують ті депутати, які подолали 5% бар’єр або перемогли не менш як у
трьох одномандатних округах. Строк повноважень депутатів Бундестагу дорівнює 4 роки. Потрібно
зазначити, що для формування Бундестагу більш вагомим є результат за пропорційними списками,
котрий буде визначати партію-переможця на виборах. Хоча потрібно зазначити, що мажоритарна
складова виборчої системи дає можливість малим партіям отримати в деяких випадках перевагу в
певних регіонах [5, С. 78-83].
Структурно Бундестаг складається з 630 депутатів. Потрібно зазначити, що Німецький Бундестаг
славиться своєю політичною стабільністю, яка виражається в міцності парламентської коаліції.
Цей підхід до формування потужного коаліційного кола в німецькому парламенті засновується
на прийнятті так званої коаліційної угоди між партіями, які, як правило, отримують найбільшу
кількість голосів на парламентських виборах. Такій підхід досить суттєво проявив себе останні
чотири десятиліття в парламентському житті Німеччини. Водночас, можна констатувати факт,
що навіть такий визначений підхід до формування стабільної парламентської системи потребує
вдосконалення, пошуку компромісу. Це можна було чітко прослідкувати після останніх виборів до
Бундестагу у вересні 2013 року [16, С. 79-81].
Функцією Німецького Бундестагу, як будь-якого парламенту світу, є ведення законодавчого
процесу та прийняття законів, здійснення представництва інтересів німецького народу, а також
обрання Федерального канцлера, контроль за діяльністю уряду, взаємодія з іншими органами
державної влади федерації та органами влади її земель. Прийняття особливо важливих рішень, як,
наприклад, внесення змін до Основного Закону ФРН, повинно розглядатися у співпраці з іншим
органом державної влади — Бундесратом [6, C. 12].
Зазначений останній орган державної влади є представницьким органом федеральних земель,
компетенція якого визначена у статтях 50-53 Основного Закону від 23 травня 1949 року. Відповідно
до статті 50 Основного Закону ФРН від 23 травня 1949 року, «Через Бундесрат землі беруть участь у
законодавчий та адміністративній владі Федерації» [7].
По суті, Бундесрат є державним законодавчо-дорадчим та представницьким органом, основною
метою діяльності якого відповідно до Основного Закону ФРН є представництво федеративних
земель, а інколи за певних обставин окремих регіонів. Важливість цього органу полягає в тому,
що через нього федеративні землі здійснюють своє представництво на рівні всієї федерації як
елемент німецького федералізму. Виходячи з цього, можна зазначити ситуації, коли Бундесрат
відстоює інтереси земель та не підтримує проекти нормативно-правових актів Бундестагу у випадку
погіршення правового стану земель [7].
Бундесрат формується з-поміж представників урядів земель відповідно до статті 51 Основного
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Закону ФРН. Строк їхніх повноважень не є обмеженим законодавчо, що обумовлює необхідність
проведення ротацій після виборів у відповідний земельний ландтаг. В залежності від населення
федеральної землі місця будуть розподілятися за пропорційним принципом. Загальна кількість
членів Бундесрату складає 69 осіб. Кожний рік, відповідно до статті 52 Основного Закону ФРН,
обирається голова Бундесрату з-поміж прем’єр-міністрів федеративних земель, який вступає на
посаду з 1 листопада поточного року. Разом з тим ця посадова особа виконує функції Федерального
Президента у випадку неможливості виконувати свої повноваження останнім [8, C. 103].
На думку Х.Мауера, Бундесрат не є повноцінним учасником законодавчого процесу, а
виконує більше роль дорадчо-представницького органу, який захищає права та компетенції 16ти федеративних земель. Варто зазначити, що під час голосування за той чи інший законопроект
потребується його подальше схвалення Бундесратом, що в свою чергу буде не завжди відповідати
інтересам партій. Ця система є показником дієвого німецького федералізму, засобом певного
компромісу, якщо у конкретної партії більшість місць у Бундестазі, але відсутня більшість у
Бундесраті [17].
Переходячи до парламентського досвіду Австрійської Республіки, потрібно зазначити, що в
силу федеративного устрою в цій державі існує двопалатний парламент. Його традиції діяльності
беруть свій початок ще в часи формування парламентаризму та закріплення основних положень
щодо цього державного органу влади в Австрійській Імперії, яка відігравала значну роль у житті
новоутворених держав Центральної та Східної Європи після 1918 року. Варто зазначити, що ця
країна залишила певний слід в історії розвитку вітчизняного парламентаризму, оскільки землі
Західної України входили до складу Австрійської корони та на загальноімперських виборах до
австрійського рейхстагу проводилося обрання кандидатів у депутати від складу населення. Таким
чином, ще у ХІХ столітті почала створюватися практика парламентської діяльності в середовищі
української громадськості [10, C. 8-14].
Роль парламентаризму в Австрії та його рівень розвитку показує, наскільки сформоване
громадянське суспільство в цій державі. Ще при утворенні Першої Австрійської Республіки Г.
Кельзен вказував на те, що роль представницької демократії через парламентаризм полягає у
можливості громадян реалізувати своє право на управління державою та забезпечити дотримання
основних прав, свобод та інтересів [18, C. 40-43].
Законодавча влада в Австрійській Республіці представлена двопалатним парламентом —
Федеральними зборами, які складаються з Національної і Федеральної рад. Вибори до Національної
ради проходять відповідно до Федерального закону «Про вибори до Національної Ради» від 26
листопада 1970 року за пропорційною системою з відкритими списками. Для цього формується 43
виборчих округи в межах всієї держави, які не повинні збігатися чи перетинати межі федеральних
земель для уникнення явища джерімендерінгу (технології визначення меж виборчих округів у спосіб,
який спотворює результати волевиявлення — прим. ред.). Для підрахунку голосів та розподілу
мандатів використовується метод д’Ондта, при цьому в розподілі беруть участі партії, які набрали
понад 4% голосів по всій Австрії [11, C. 103].
Національна рада складається з 183 депутатів, повноваження яких тривають 4 роки. Національна
рада має свою особливу структуру. Основні конституційні положення щодо організації та діяльності
Національної ради закріплені у статтях 24-33 ФКЗ від 1 жовтня 1920 року. Для забезпечення
дотримання регламенту, ведення пленарного засідання та розподілу питань для обговорення між
комітетами обирається президент Національної ради, а разом з ним його заступники — другий та
третій президенти Національної ради. Разом з тим, на першому скликанні обираються 5 секретарів
та не менше 3 помічників, які слідкуватимуть за дотриманням порядку засідання та парламентської
дисципліни. Потрібно зазначити, що Національна рада є домінуючою палатою Федеральних Зборів
Австрії. Усі закони та договори повинні бути затверджені Національною радою. Водночас, Бундесрат
має право накласти вето, але Національна рада може з легкістю його подолати шляхом повторного
голосування та прийняття законопроекту [12, C. 2].
Верхньою палатою Федеральних Зборів Австрії є Федеральна Рада (Бундесрат), який
складається з 62 представників від всіх 9 федеральних земель. Необхідно зазначити, що розподіл
місць в австрійському Бундесраті проводиться пропорційно в залежності від кількості населення
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конкретної землі та може відрізнятися від 4-х до 12-ти представників від федеративної землі.
Сенатори австрійського Бундесрату, як і німецького, обираються ландтагами земель. Строк
повноважень депутатів Бундестагу складатиме від 4 до 6 років в залежності від часу повноважень
конкретного земельного ландтагу.
Основні конституційні положення щодо Федеральної Ради представлені у статтях 34-37 ФКЗ
від 1 жовтня 1920 року. Як вже зазначалося раніше, Бундесрат не грає основної ролі у законодавчій
політиці Австрії, але його основне завдання полягає у забезпеченні ефективного представництва
земель у парламенті з метою реалізації принципу федералізму в державі. Втім, Бундесрат відіграє
суттєву роль при прийнятті федеральних законів або договорів, які можуть обмежувати права
федерації, при котрих необхідно 2/3 голосів від присутнього складу для їх ухвалення, а також
необхідна абсолютна більшість голосів присутнього складу при розгляді внесення змін до
Федерального Конституційного Закону в сфері повноважень Бундесрату та ухвалення федеральних
договорів про врегулювання відносин між автономними областями та федеральною землею. Разом
з тим, землі мають право брати участь у законотворчій діяльності через Бундесрат, у випадку якщо
прийнятий закон буде впливати на права чи стан конкретної землі [12, C. 3].
Також, потрібно підкреслити, що в середовищі австрійських конституціоналістів існує спірне
питання — чи дійсно необхідно вважати Федеральну Раду верхньою палатою Федеральних Зборів, чи
необхідно визначити її як окремий представницький орган державної влади на прикладі північного
сусіда — Німеччини. На нашу думку, слід використовувати логічний підхід у вирішенні цього
питання та визначати Федеральну Раду виключно за вже зазначеними положеннями Федерального
Конституційного Закону від 1 жовтня 1920 року.
Необхідно зазначити, що у Федеральному Конституційному Законі від 1 жовтня 1920 року
передбачені випадки спільного засідання двох палат парламентів: у статті 38, котра визначає
необхідність об’єднаного засідання двох палат для приведення Федерального Президента до присяги
та оголошення стану війни; стаття 39, якою закріплено чергове голосування Президента Національної Ради та Президента Федеральної Ради, та стаття 40, що визначає обов’язкове скріплення всіх
актів Федеральних Зборів підписом Федерального канцлера. Ці статті є конституційними гарантіями
діяльності австрійських Федеральних Зборів як єдиного парламентського механізму, що визначає
правомірність прийнятих ним рішень та дії [13].
Третя держава нашого аналізу — Швейцарська Конфедерація. Вона має специфічний парламент,
який по суті хоч і розподілений на дві окремі палати, але в силу складного механізму прийняття
рішень передбачає часті випадки спільного засідання двох палат. Потрібно зазначити загальну
особливу рису швейцарського парламентаризму: будь-яке важливе рішення цього органу державної
влади повинно підтверджуватися на загальношвейцарському референдумі, де остаточне вирішення
реалізації зазначених положень чи їхнього відхилення визначатиме народ Швейцарії.
Законодавчим органом Швейцарської Конфедерації є Федеральні Збори, які складаються, своєю
чергою, з двох палат — Національної Ради та Ради Кантонів. У законодавчому процесі обидві палати
рівноправні. На нашу думку, їх потрібно розглядати разом, оскільки, на відміну від аналогічних
органів влади у Німеччині та Австрії, вони становлять єдиний складний взаємопов’язаний
механізм. Національна Рада (200 депутатів) обирається населенням на 4 роки за виборчою системою
пропорційного представництва. У Раді Кантонів 46 депутатів, які обираються населенням, в більшості
кантонів за мажоритарною системою відносної більшості (крім кантону Юра) в 20 двомандатних і
6 одномандатних округах, тобто по 2 особи від кожного кантону і по одному від напівкантонів на 4
роки (в деяких кантонах —на 3 роки).
Потрібно зазначити, що діяльність Федеральних Зборів, як єдиного парламентського механізму,
регулюється положеннями статей Союзної Конституції від 18 квітня 1999 року, а також Федеральним
Законом Швейцарської Конфедерації про Федеральні Збори від 13 грудня 2002 року, який складається
з 10 розділів та 174 статей. Цим нормативно-правовим актом детально регламентовано положення про
поняття Федеральних Зборів Швейцарії, принципи та основні напрямки їх діяльності, визначається
структура Федеральних Зборів, порядок формування кожного з конкретних органів швейцарського
парламенту (до переліку котрих входять дві вже зазначені палати, положення функціонування
єдиних Федеральних Зборів, положення про президіуми, парламентські бюро, комітети та комісії,
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а також положення про парламентські фракції) та визначення порядку парламентських процедур
[14].
Серед особливих моментів роботи Федеральних Зборів можна визначити, що обидві палати
збираються чотири рази на рік на чергові тритижневі сесії, відповідно до статті 151 Союзної
Конституції від 18 квітня 1999 року. У певних випадках може призначатися надзвичайна сесія.
Засідання парламенту відкрите, для публіки наявні трибуни, що закріплено у статті 158 Союзної
Конституції. У законодавчому процесі обидві Ради рівноправні. Вони працюють та вирішують
справи окремо. Рішення парламенту набирають чинності, якщо вони прийняті двома палатами.
Варто зазначити, що при розходженні думок палата, що надала проект закону, допрацьовує його та
виносить на повторний розгляд. У випадку якщо і на повторному розгляді він не буде прийнятий,
призначається конференція палат, на якій йдуть загальні слухання. Якщо ж і на конференції не
буде досягнуто спільності, то таке питання відкладається як таке, що не готове до розгляду [15, C.
37-39].
Потрібно зазначити, що статтями 164-173 Союзної Конституції визначаються основні
компетенції Федеральних Зборів як законодавчого та представницького органу.
Однією з особливих рис роботи швейцарського парламенту є так звана міліційна система роботи
парламентаря. Вона дає змогу працювати за сумісництвом у парламенті та за своєю основною
професією та отримувати зарплатню за фіксованим тарифом. Така система є гарантією, що особа
не стане «професійним чиновником», який захищає власні, партійні інтереси чи інтереси інших
представників суспільства.
Разом з тим, зазначена міліційна система має недоліки. Встановлено, що для продуктивної
діяльності в одній із палат Зборів парламентар повинен приділяти їй дві третини свого часу. Іншою
складною та не вирішеною проблемою є складність самого законодавчого процесу, наявність
великої кількості процедур у регламенті, які передбачають слухання по кожному пункту статей
законопроекту. Третім складним питанням є представництво парламентарями інтересів великих
господарських союзів чи підприємств або виконання керівних функцій у приватному секторі
економіки. Не дивлячись на те, що з 1985 року існує обов’язок декларування «власних зв’язків»,
парламентар може залишитися у залі, якщо розглядаються питання, які прямо чи опосередковано
стосуються його професійних інтересів. Крім проблеми сумісництва професійного, існує проблема
сумісництва державних посад. Так, парламентар Федеральних Зборів може бути одночасно членом
кантонального уряду, оскільки законодавство не містить жодної норми, яка б це забороняла [15, С.
49].
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що досвід діяльності парламентів зазначених
держав має позитивні моменти для можливості реформування вітчизняного парламенту в
рамках його формування, організації та діяльності. Дослідження може мати позитивний вплив на
формування сталої парламентської системи Верховної Ради України.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА
ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ В УКРАЇНІ
У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ
Микола МАРЧЕНКО
аспірант кафедри конституційного права
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Розглянуто питання вдосконалення системи суб’єктів права законодавчої ініціативи в Україні
у контексті становлення національного парламентаризму. Обґрунтовано необхідність здійснення
модернізації системи суб’єктів права законодавчої ініціативи з урахуванням класичного розуміння
принципу розподілу влади. Проаналізовано реальний ефект від надання права законодавчої ініціативи
в Україні фракціям політичних партій в парламенті та парламентським комітетам.
Ключові слова: законодавча ініціатива, парламент, фракція, комітет, поділ влади.
Основоположною функцією парламенту генетично є законотворча. Реалізація цієї функції
парламенту безпосередньо пов’язана з участю у законодавчому процесі глави української держави
та уряду. Становлення національних традицій парламентаризму, розвиток демократичнотрансформаційних процесів, європейські тенденції розвитку політичного процесу актуалізують
питання інституційного реформування законодавчого процесу в Україні з ухилом на врахування
напрацювань доктрини конституційного права, постмодерних особливостей трансформації
політичної системи та концепції поділу влади в її класичному розумінні.
Ключовою у світлі цієї парадигми є проблема модернізації системи суб’єктів законодавчої
ініціативи в Україні з урахуванням досвіду країн сталої демократії та принципу розподілу
влади. Сьогодні у конституційному праві та в політикумі наявний методологічний хаос щодо
питання модернізації кола суб’єктів права законодавчої ініціативи. Детермінантою такого стану є
трансформаційні процеси в юридичній науці та політичній системі, зумовлені поступовим відходом
від радянського розуміння механізму поділу влади в бік класичного підходу. Порівняльний аналіз
систем суб’єктів права законодавчої ініціативи в країнах сталої демократії та деяких країнах
пострадянського простору (РФ, Білорусь, Казахстан, Узбекистан) яскраво демонструє, що ці системи
засновані на різному розумінні принципу розподілу влади (чи, традиційно для пострадянських
країн, поділу влади).
Відповідна система у старих демократіях Європи заснована на класичному розумінні принципу
розподілу влади з притаманним йому дієвим механізмом стримування та противаг. Відповідно,
наділення чи ні того або іншого суб’єкта правом законодавчої ініціативи обумовлюється його місцем
в доктрині розподілу влади. Низці ж пострадянських країн (зокрема, РФ) властивий інший підхід,
що засновується на викривленому радянському розумінні поділу влади без належного механізму
стримування та противаг. Класично це знаходить свій вияв в наділенні правом законодавчої
ініціативи таких суб’єктів: вищі судові інстанції, органи конституційного контролю та генеральної
прокуратури. В.М Шаповал лаконічно подає оцінку пропозиціям наділення правом законодавчої
ініціативи: «Аксіомою є те, що суди мають знаходитися поза політичним процесом, природу,
і, звичайно, характер якого має законотворення» [1, С. 119]. Вбачається логічним поширення
вищенаведеної аргументації на прокуратуру. Дещо лояльніше висловлюють свій скепсис щодо
подібних ідей експерти Лабораторії законодавчих ініціатив: «На нашу думку, надання права
законодавчої ініціативи органам судової влади (Верховному Суду України та/або відповідним
вищим спеціалізованим судам) та Генеральній прокуратурі, хоча і не позбавлене певної логіки,
створює ризик додаткової політизації роботи відповідних органів за рахунок їх прямого залучення
у законодавчий, а у більш широкому сенсі — політичний процес. Крім того, у свій час наявність
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у Верховного Суду та Генеральної прокуратури права законодавчої ініціативи не забезпечила
ініціювання і проведення необхідних реформ у правоохоронній сфері. На недоцільність включення
відповідних органів до переліку суб’єктів права законодавчої ініціативи вказує і… досвід країн
Європи» [2]. Відповідно, наділення таких суб’єктів правом законодавчої ініціативи не враховує
правової природи законодавчої та контрольно-наглядової (куди вбачається доцільним віднесення
інституту прокуратури) гілок влади.
Сьогодні в юридичній науці можна знайти пропозицію щодо повернення традиційних для
радянської доби суб’єктів права законодавчої ініціативи. Так, О.М. Мудра виступає за надання права
законодавчої ініціативи Генеральному прокурору України та Верховному Суду з питань їх відання [3,
С. 56]. У сучасній доктрині конституційного права України можна зустріти й менш впевнені спроби
обґрунтування повернення до радянської конструкції системи суб’єктів законодавчої ініціативи, що
до сьогодні збереглася в Російській Федерації та деяких інших країнах пострадянського простору.
Натомість процес демократичної трансформації політичної системи, європейський вектор
розвитку та становлення національного парламентаризму вимагають проведення модернізації
системи суб’єктів права законодавчої ініціативи в контексті принципу розподілу влади на основі
порівняльно-правового аналізу ефективних практик західних демократій.
Слід відзначити, що система суб’єктів права законодавчої ініціативи, закріплена в ст. 93
Конституції України, заснована на класичному розумінні принципу розподілу влади (безперечно
— після вилучення цього права у НБУ). Однак Конституція України та регламент ВРУ радше
відтворюють модерну конструкцію засад парламентаризму, ніж характерні для сталих демократій
постмодерні принципи. Компартивістський аналіз систем суб’єктів законодавчої ініціативи
європейських країн сталої демократії демонструє, що тут існує врахування ролі політичних партій
у функціонуванні парламенту та ефективності законотворчої роботи останнього з різних блоків
питань.
Так, у ФРН, Чехії Словаччині, Естонії, Іспанії, Португалії, Грузії до числа суб’єктів права
законодавчої ініціативи належать парламентські фракції. Право законодавчої ініціативи фракцій
політичних партій у парламенті за своєю правовою природою є похідним від відповідного права
парламентаря. Наявність в практиці країн ЄС наділення фракцій політичних партій правом
законодавчої ініціативи невипадкова з юридичної та політичної точок зору. Так, з політичної
точки зору, відповідна практика, безперечно, сприяє підвищенню ефективності функціонування
політичних партій, механізмів внутрішньопартійної демократії та забезпеченню формування
цілісної політичної філософії відповідних партій. У юридичній площині така конструкція сприяє
ефективності законодавчої роботи парламенту шляхом подання законодавчих ініціатив, що
мають достатню кількість зацікавлених парламентарів. Закріплення права законодавчої ініціативи
фракцій політичних партій часто супроводжується встановленням мінімальної кількості депутатів,
що можуть подати законопроект. Така практика покликана зменшити навантаження на парламент
щодо розгляду законодавчих ініціатив.
Іншим цікавим для впровадження в Україні суб’єктом права законодавчої ініціативи є
парламентські комітети. Відповідна практика існує в Угорщині, Польщі, Словаччині, Естонії.
Правовий аналіз наділення парламентських комітетів правом законодавчої ініціативи показує, що
метою такого наділення є забезпечення ефективної роботи парламенту з питань відання комітету
зі зменшенням залежності від фактору політичних конфліктів. Зокрема, варто відзначити, що
наділення парламентських комітетів правом законодавчої ініціативи може сприяти ефективній
взаємодії представників коаліції та опозиції щодо ключових для розвитку країни питань. Така схема
здатна забезпечити вироблення загальних для політикуму підходів до реформування правового
регулювання деяких особливо важливих сфер (наприклад, виборчого процесу або земельних
відносин).
При проведенні модернізації системи суб’єктів права законодавчої ініціативи слід дотримуватися проведення попереднього прорахунку реального ефекту від надання такого права тій чи іншій
інституції. Вище вже було подано аналіз прогнозованого ефекту від закріплення права законодавчої ініціативи за фракціями політичних партій в українському парламенті та за його комітетами
з питань їх відання. Компартивістський аналіз показує два можливі шляхи закріплення за
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парламентськими фракціями та (або) комітетами статусу суб’єктів права законодавчої ініціативи.
Перший (існує в Грузії, Естонії, Чехії, Угорщині) передбачає закріплення відповідного правового
статусу за ними в положеннях Конституції. Другий підхід (існує в ФРН) передбачає закріплення
відповідного правового статусу за ними на рівні регламенту парламенту (нижньої палати у
випадку ФРН). Він виходить з того, що право законодавчої ініціативи фракції політичної партії в
парламенті та парламентського комітету за своєю правовою природою є похідним від наділення
ним парламентарів. Однак перший підхід має безперечну перевагу, адже забезпечує стабільність
системи суб’єктів законодавчої ініціативи, що в умовах українського політичного процесу має
значну цінність.
Підсумовуючи проведений аналіз, вбачається актуальним внесення змін до ст. 93 Конституції
України та до низки положень регламенту ВРУ щодо закріплення права законодавчої ініціативи
фракцій політичних партій в парламенті та парламентських комітетів. Є підстави стверджувати, що
цей крок допоможе ефективнішому розвитку політичних партій, стимулюватиме їх до вироблення
цілісної політичної філософії з відображенням її в партійній програмі та парламентській діяльності,
сприятиме налагодженню нормальної взаємодії представників парламентської опозиції та коаліції
в рамках діяльності парламентських комітетів з ключових питань. Однозначно, що питання
модернізації системи суб’єктів права законодавчої ініціативи у контексті становлення національного парламентаризму та принципу поділу влади потребує додаткового наукового дослідження з
урахуванням реального ефекту від перспективи надання цього права тому або іншому суб’єкту.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ
ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Лідія ДАНИЛЕНКО
д. пед. н., професор кафедри парламентаризму
та політичного менеджменту Національної академії
державного управління при Президентові України
Досліджуються проблеми формування ціннісно-орієнтованої парламентської діяльності, що
ґрунтується на дотриманні демократичних та гуманістичних принципів державного управління,
сприяє захисту фундаментальних, правових, соціальних та культурних прав і свобод громадянина,
забезпечується ціннісним ставленням парламентаріїв до депутатських повноважень.
Ключові слова: цінності, відповідальність, парламентарій, ціннісне ставлення, парламентська
діяльність.
Постановка проблеми. У зв’язку з євроінтеграційними процесами, розпочатими в Україні після підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом (ЄС) у 2014 році [1], виникла
потреба у формуванні єдиних цінностей в діяльності публічних органів влади, до яких належить і
Верховна Рада України [2] як вищий і єдиний законодавчий орган влади.
Для держав-учасниць ЄС такими цінностями визначено: входження до європейської системи
безпеки; радикальні перетворення на шляху демократичного розвитку; вдосконалення політичної
системи та сфери захисту прав людини; формування сучасної моделі менеджменту та ведення
бізнесу; закріплення міжнародного образу країни як конкурентоспроможної та інвестиційнопривабливої [3].
Це підштовхує сучасних українських парламентаріїв дотримуватись європейських цінностей та
застосовувати відповідні інструменти публічного управління, які забезпечують зміну їх поведінки
в парламентській діяльності.
Мета дослідження полягає у визначенні сутності ціннісно-орієнтованої парламентської
діяльності та проблем її формування в Україні.
Аналіз досліджень та публікацій. Важливим у дослідженні ціннісного (аксіологічного) підходу
до державного управління є пошук моделей державного устрою, в яких пріоритетними стають не
лише управлінські функції та організаційні структури, а й поведінка суб’єктів управління та їх
ціннісні орієнтири й установки. Цьому питанню приділялось достатньо уваги багатьма західними
науковцями починаючи з 50-х років ХХ ст, що призвело до виникнення нових наукових концепцій,
які вплинули на розвиток демократичних та гуманістичних засад у державному управлінні і
розширили його можливості щодо вивчення моральних, естетичних та інших цінностей, їх зв’язку
між собою, із соціальними, культурними чинниками та особистістю людини.
Розвиток аксіологічного підходу до державного управління розширив можливості його
застосування у демократичних державах та сприяв розвитку у вітчизняній теорії, на що вказують
сучасні розробки вітчизняних науковців Р.Войтович [4], В.Гошовської [5; 6], В.Козакова [7], М.Пірен
[8] та ін., які розглядають парламентську діяльність як складну інтегровану взаємодію її суб’єктів
(політичні організації держави) і об’єктів (інститути держави та місцевого самоврядування,
окрім законодавчого). Ними приділяється достатньо уваги дослідженню поведінки та вчинків
парламентаріїв (законодавців) в умовах демократичних та гуманістичних змін, що відбуваються в
Україні, зокрема моральній відповідальності та відповідальній дисципліні як складових ціннісноорієнтованої парламентської діяльності. Однак залишаються недостатньо дослідженими проблеми
їх формування.
Виклад основних положень. Аналізуючи фундаментальні європейські цінності, такі як свобода,
гідність, правова держава, демократія, громадянськість, толерантність, справедливість [9], нами
визначено їх гуманістичний вектор розвитку — від фундаментальних прав і свобод громадян, які
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забезпечують їм право на життя, власність та власні переконання, до політичних та соціокультурних,
які забезпечують права на створення громадсько-політичних інститутів у державі та свободу слова,
на транспарентність виборчої системи, на працю та соціальний захист, на рівність прав і свобод.
Такий вектор змін у ціннісній складовій публічного управління у країнах ЄС, який відбувся
протягом минулих років, сприяв розширенню прав і свобод громадянина і людини в державі й тим
самим сприяв підвищенню рівня їх відповідальності. Адже чим ширші рамки свободи особистості
в суспільстві, тим більш значущою є її відповідальність не тільки за власні вчинки, але й за дії інших
людей, і навпаки, разом з обмеженням особистої та суспільної свободи звужується і відповідальність,
яка є «регулятором вчинків особистості, внутрішньою пружиною її дисципліни й самодисципліни,
що не дозволяє розглядати й використовувати свободу як вседозволеність» [10].
У країнах ЄС відповідальність є прерогативою громадян і особливою вимогою до правлячої
еліти, від дій якої залежить її успішність та добробут, статус на міжнародній арені. Відповідальна
правляча еліта здатна на самообмеження — це є однією з найважливіших європейських цінностей,
яка ґрунтується на моральній відповідальності особистості й характеризується здатністю
передбачати наслідки кожного власного вчинку та прагнення запобігти можливому негативному
перебігу подій.
Моральна відповідальність на теоретичному рівні розглядається як зовнішня і внутрішня,
кожна з яких, відповідно, ґрунтується на особистісній та нормативній характеристиці, тобто на
сумлінні (етичній відповідальності за власну поведінку перед оточенням) та санкціях (системі норм,
прийнятих у суспільстві).
Нами актуалізується увага на моральній відповідальності парламентаріїв, яка має бути їх
ціннісним орієнтиром, установкою, аналізується її сутність через внутрішню та зовнішню складові
та визначаються особливості їх прояву в парламентській діяльності за допомогою таблиці (див.
Табл. 1).
Таблиця 1.
Моральна відповідальність парламентаріїв: сутність, особливості
Моральна відповідальність
внутрішня складова

зовнішня складова
характеризується

сумлінням, яке
виражає спроможність санкціями, які виражаються у системі
особистості усвідомлювати наслідки власних обмежень, визначених чинним законодавством
вчинків, діяти відповідно до цих усвідомлень, щодо повноважень парламентаріїв
керуючись нормами моралі; не виникає
спонтанно, а формується у процесі виховання і
є результатом усієї практичної діяльності
проявляється у
екзистенційній поведінці депутата

самообмеженні імунітету депутата

Як бачимо з табл. 1, сумління є екзистенційною характеристикою особистості, яка відповідальна
за все, що відбувається навколо неї; санкції є нормативною характеристикою.
Наприклад, у провідних демократичних державах світу морально відповідальні депутати, як
правило, не потребують депутатського імунітету; вони спроможні правильно зрозуміти потреби
виборців як свої особисті; їм притаманна свобода дії, свобода вибору; вони здатні свідомо, з
урахуванням можливих наслідків обирати той або інший варіант поведінки.
В Україні ж діє ст. 80 Конституції України [11] про депутатську недоторканність, обсяг якої
складається з кримінальної відповідальності, арешту, заходів адміністративної відповідальності,
що накладаються в судовому порядку. Але за межами її впливу залишаються такі види
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відповідальності, як цивільно-правова, адміністративна (за виключенням заходів, що накладаються
в судовому порядку), дисциплінарна та матеріальна.
Ми вважаємо, що особливої уваги потребує формування саме цих видів відповідальності,
які мають регулюватись чіткішими нормами. Зокрема, щодо дисциплінарної відповідальності,
то відмічаємо таку невирішену проблему у формуванні ціннісно-орієнтованої парламентської
діяльності, як ставлення народних депутатів до депутатського мандата. Адже в Україні ще
залишається імперативний мандат депутата, на відміну від багатьох демократичних держав, в яких
діє вільний представницький мандат, природа якого виключає будь-яку юридичну відповідальність
парламентарія за невиконання ним партійних рішень та наказів виборців. У демократичних державах
кожний народний депутат сам глибоко усвідомлює, що за такі порушення його буде покарано, а
його партія на наступних виборах може втратити довіру виборців і не мати шансів на перемогу.
Крім того, кожний депутат у демократичних парламентах світу також чітко усвідомлює
неможливість переходу від однієї парламентської фракції до іншої, розуміючи наслідки таких дій.
Це свідчить не лише про високий рівень його відповідальності, а й про чітко визначені загальні
правила поведінки у суспільстві й в парламенті, який є його дзеркальним відображенням.
У демократичних парламентах існує щонайменше дві депутатські фракції. Це гарантує
їм позитивне змагання між парламентською більшістю й опозицією. В рамках конкуренції
політичних цілей і пропозицій щодо вирішення проблем депутатські фракції за час каденції мають
можливість створити основу для прийняття рішень парламентською більшістю і таким чином
взяти на себе відповідальність перед виборцями за обраний курс політичної діяльності. При цьому,
парламентська фракція виступає посередником при знаходженні балансу між різними інтересами,
позиціями партійних керівників і загальноприйнятним рішенням, між політичною конкуренцією
та досягненням консенсусу, що є не менш важливою цінністю парламентської діяльності.
Моральна відповідальність та відповідальна поведінка парламентаріїв є одними з найважливіших,
на наш погляд, ціннісних орієнтирів в їх діяльності, рівень яких потребує підвищення шляхом
внесення змін не лише у нормативно-правову базу держави, а й у традиції, сформовані в державі
й суспільстві. Створення нових традицій і правил, які ґрунтуються на загальнонаціональних
цінностях та визначених пріоритетах розвитку держави, зокрема, європейського, є одним зі
стратегічних завдань.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Ціннісно-орієнтована парламентська
діяльність характеризується діяльністю її суб’єктів та об’єктів активної взаємодії в державі й
спрямована на дотримання ними демократичних і гуманістичних правил поведінки, визнаними
пріоритетними в країнах-учасницях ЄС. Парламентарії, як правило, в такій моделі парламентської
діяльності сумлінно здійснюють власні повноваження, визначені чинним законодавством, мають
високий рівень довіри виборців та високий рівень моральної відповідальності й відповідальної
дисципліни, які формуються внаслідок самоосвіти й самовдосконалення під впливом системи
національних цінностей і традицій.
Важливим для України постає завдання вибору саме таких парламентаріїв, спроможних за
власним сумлінням, а не за примусом чи санкціями дотримуватись дисципліни в парламенті та
створювати якісні й ефективні закони.
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ПСИХО(ПАТО)ЛОГІЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ЛОБІЗМУ
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студентка Вінницького національного
медичного університету ім. М.І.Пирогова
У статті здійснено огляд психологічних засад лобістської діяльності в українському парламенті,
висвітлено основні психологічні мотиви лобізму та методи впливу на стейкголдерів.
Ключові слова: Верховна Рада України, лобізм, лобіювання, психологія, депутат.
Якщо вже йдеться про інтереси батьківщини,
не слід розмірковувати, а слід прийняти те рішення,
яке відповідає порятунку її життя та збереженню свободи.
Нікколо Макіавеллі
Актуальність. Згідно зі статтею 75 Конституції України, «Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України». Таким чином, жодна інша інституція влади не
має регламентованого права та можливості приймати закони, які мають найвищу юридичну силу
та пряму дію на всій території країни. Саме через можливість впливу на законодавчу ініціативу та
процес прийняття законів Верховна Рада є пієтетною для лобістських груп. Не підлягає сумнівам
той факт, що для реалізації сучасних реформ важливо законодавчо закріпити лобізм (як явище)
та лобіювання (як діяльність). Однак варто зауважити, що необхідною умовою регламентації цих
нетипових для пострадянського законодавства процесів є мультифакторіальний та полілінійний
аналіз, в першу чергу з точки зору психології. Варто проаналізувати психологічний аспект процесу
лобізму та його основних стейкголдерів, зрозуміти мету та мотиви лобіювання у парламенті,
окреслити основні когнітивні та емоційні складові лобізму.
Методологічна основа. Аналіз питання базується на сформованому в науці понятті лобізму як
комплексі методів впливу на органи державної влади, які застосовуються зацікавленими групами з
метою досягнення бажаних рішень.
Методологія дослідження. Загальнонаукові принципи науковості, об’єктивності та верифікації,
соціальної детермінації психічних явищ (С.Л. Рубінштейн, Л.С. Виготський), системності й розвитку,
єдності свідомості та діяльності, зовнішнього та внутрішнього планів діяльності, діяльнісний підхід до вивчення мотивації (С.Л. Рубінштейн).
Виклад основних положень. Лобізм як соціальний інститут в Україні маловідомий та носить
негативний імідж. Особливості устрою системи державної влади, її функціональне завдання,
передбачені Конституцією України, а також практика функціонування самої політичної структури
обумовлюють потребу існування лобістської діяльності в українському парламенті.
Згідно з дослідженням Українського незалежного центру політичних досліджень, лобізм в
українському парламенті поділяється на внутрішній та зовнішній. Зовнішній — коли ним займаються
суспільні групи та об’єднання, внутрішній — депутати. На мій погляд, можна виокремити точки
доступу парламентського лобізму: опосередковані та прямі. Прямі — це депутати та їхні помічники,
комітети, депутатські фракції, групи, Секретаріати комітетів та тимчасових комісій. До прямих точок
доступу можна також віднести парламентські процедури: парламентські слухання, обговорення
законопроектів у комітетах, депутатських групах та фракціях; навчальні семінари для депутатів та
неформальне спілкування з депутатами. До опосередкованих точок доступу лобістської діяльності
можна віднести дії, спрямовані на інших суб’єктів, що мають право прийняття рішень або впливу в
процесі обговорення законопроектів.
Можна відокремити види лобізму за змістом: активний, пасивний, емоційний та раціональний.
За характером: постійний та випадковий, спланований та спонтанний, плюралістичний і
корпоративний, прямий та непрямий. Усі види лобізму мають єдину психологічну основу:
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застосування професійних та психологічних технік впливу, що засновані на відповідних знаннях
та навичках для досягнення результату. Однак першочерговим завданням є правильна оцінка
мотиваційного фактору об’єкту лобізму. Каверін С. пропонує підхід політичних потреб до мотивації
влади в лобізмі, який базується на п’яти потребах:
•
воля (влада використовується для досягнення безпеки),
•
гедонізм (влада — інструмент задоволення власних потреб),
•
самоствердження (через владу досягаються престиж, повага та визнання),
•
самовираження (влада як досягнення результатів),
•
потреба бути особистістю (через володіння владою реалізується прагнення зробити щось
для інших).
На тлі цих «синдромологічних» потреб може виникати ейфорична дія гормонів, які виробляються у процесі досягнення вищезгаданих цілей: гормони задоволення — ендорфіни, енкефаліни;
гормони радості — дофамін та серотонін та стресовий гормон — кортизол. На тлі реактивної
відповіді організму може спостерігатися так звана «аддикція влади», яка характеризується змінами
особистості на фоні некритичності до всього, що відбувається, та надцінних ідей, манії величності.
Таким чином, психологічні передумови лобізму в парламенті ґрунтуються на готовності депутатів
брати участь у лобіюванні. Психологічною основою є лобістський контакт та психологічне
зараження. Ці аспекти розглядаються як у генералізованому (вплив на групу), так і у малому (вплив
на індивіда) випадках.
Можна виділити чотири типи мотивації участі в лобістській діяльності:
1.
Мотивація досягнення та самоствердження (цей мотив ґрунтується на аддикційних
проявах: самовпевненості, самолюбстві та конкуренції).
2.
Мотивація за типом соціальної ідентифікації (парламентарій ототожнює себе з соціальною
групою або спільнотою).
3.
Мотивація винагороди (ця мотивація ґрунтується на інтуїтивному та контрінтуїтивному
бажанні отримати користь, не лише матеріальну, але й соціальну. До прикладу, переобрання певного
депутата на наступний термін).
4.
Мотивація запобігання невдач (базується на прагненні депутата зберігати позитивний
кореляційний зв’язок із виборцями та колегами).
Задіюючи мотиваційний фактор, лобіст намагається досягти від учасника законодавчого процесу
цілеспрямованих дій, організованості та зацікавленості. Чим вищою є актуалізація мотиваційних
основ, тим вищим є інтерес учасника законодавчого процесу. При цьому мотивація дій депутата
фіксується як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях, адже парламентарії не завжди чітко
усвідомлюють мотиви своїх вчинків, часто потрапляючи в афективні стани під впливом емоцій чи
колективного тиску. Часто використовуються не лише мотиваційні та позитивні фактори впливу,
а й негативні: тиск, шантажування, погрози. Механізм лобіювання побудований таким чином,
аби шляхом соціально-психологічних методів сформувати в парламентаріїв особливе, позитивне
сприйняття корпоративних засад або представити групові інтереси як соціальні. А. Деркач пропонує
розподіл механізму лобіювання на три елементи: передлобіювання, лобіювання, постлобіювання.
І концепція точок доступу парламентського лобізму, і класифікація за структурними елементами
лобіювання — сутність технології лобіювання, котра ввібрала усі вищезгадані елементи.
Варто зауважити, що «голос» не представлених у парламенті малих груп населення, переданий
за допомогою діяльності лобістів, переводить боротьбу з відстоювання корпоративних інтересів
зі сфери вольових методів у комунікативну та підсилює легітимність парламенту, додаючи йому
неформальну показність.
Сучасний парламентський лобізм є швидко прогресуючою системою корпоративного
представництва інтересів, котрі віддзеркалюють поліфонічну структуру громадської свідомості та
сприйняття. У цій парадигмі «колективного свідомого» старі та нові потреби, інтереси, цінності,
мотиваційні налаштування намагаються довести своє право на існування, використовуючи
інструменти боротьби у Верховній Раді України.
Аналізуючи ситуацію в парламенті, спостерігаємо підвищення тиску з боку лобістських груп,
котрі лобіюють корпоративні інтереси, що призводить до перевантаження законодавчого процесу
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точковими законопроектами, які віддзеркалюють лише вузькопрофільні, групові інтереси, при
цьому не є важливими для переважної більшості населення України. Відсутність регуляції на
державному рівні механізму лобістської діяльності призводить до того, що броунівський рух
відстоювання корпоративних інтересів перешкоджає модернізації та покращенню законодавства
у нових історичних реаліях. Прийняття закону про лобізм важливе не лише з точки зору
юриспруденції та права, але й з психологічної. Масштабна психологічна дія лобістських структур
на парламент потребує транспарентності та фіксації цілей і мотивів, знання того, хто просуває ті чи
інші корпоративні інтереси.
Висновки. Лобізм в українському парламенті — об’єктивне явище демократичної політичної
системи, котра потребує плюралізму як норми своєї життєдіяльності. Психологічний аспект лобізму ґрунтується на суспільних взаємовідносинах та побудові чесної й прозорої мережі домовленостей
заради вирішення конкретної проблеми, використовуючи чинники впливу та мотивації
індивідуального спрямування. Завдячуючи цивілізованому лобізму, усі стейкголдери лобістського
процесу зможуть відстоювати свої позиції, досягати правових рішень законним шляхом, однак для
цього необхідний закон, який регламентуватиме цю діяльність.
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ХРОНОТОП ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ
ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА
ВИРІШЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
Ольга ЖОРНОВА, Олена ЖОРНОВА
ГО «Академія моніторингу і експертизи»
Стаття висвітлює результати дослідження парламенту України як просторово-часової єдності.
У роботі доведено, що хронотоп спроможний відтворити парламентські події в усіх подробицях
у конкретний відтинок історичного часу, в контексті історичної долі суспільства й життєвого
шляху особистості.
Ключові слова: хронотоп парламенту, соціокультурний локус, образ парламенту,
соціокультурний проект.
Актуальність дослідження. Методологічним конструктом, який придатний для вивчення
феноменів, утворених креативним потенціалом мас, вважаємо конструкт хронотопу, визначений
А. Енштейном на ґрунті теорії відносності. До історичної зумовленості коренів поняття долучені
й вітчизняні дослідники (В. Вернадський, О. Ухтомський, К. Ушинський та ін.). Нині хронотоп
утвердився як наукова категорія соціогуманітаристики (М. Бахтін, В. Щукін та ін.) та універсальна
категорія онтології, придатна для опису всього сущого (А. Політов).
В основі нашого дослідження — філософсько-культурологічне тлумачення культур через
хронотопічність як категоріальний синкретизм, обжитий, пережитий, утілений в образі [1, С. 127],
соціологічне [2] й психолого-педагогічне [3] явище. Його особливість для соціогуманітаристики
— з часом обертатися на «моноліт» і перетворювати на фарс заклики «достукатись» до свідомості,
«унормовуючи реальність» [4, С. 47]. Хронотоп Парламенту України не досліджений.
Мета дослідження: — виокремити як актуальну наукову проблему феномен хронотопу
Парламенту України.
Обмеження дослідження. Здійснення аналізу Парламенту України (далі — Парламенту)
як просторово-часового феномену має певні обмеження. Об’єкт дослідження — «молодий»
національний Парламент — вже акумулював негативні групові та індивідуально-особливі риси
національних суб’єктів законодавчої діяльності, нагромадив внутрішню спільність, яка вкорінює
себе в підходах до відтворення/створення потрібного їй хронотопу Парламенту. З цієї точки зору
несталість об’єкту є перешкодою для дослідника. Нечіткий характер діяльності та поведінкових
моделей депутатів не допускає однозначної інтерпретації їх як позитивних/негативних,
репродуктивних/творчих, традиційних/новаційних та ін.
Ідея концепції — урівноваження соціокультурних процесів у системі «суспільство — народні
депутати». Мета концепції — теоретичне обґрунтування доцільності соціокультурного проекту,
організованого громадянським суспільством, з обмеження незрозумілої перетворювальної
активності депутатів.
В основі концепції лежать закон існування і функціонування організованої реальності, яка
відбиває бімодальність свідомості, та принцип антитетичності, який виражає неодмінний поділ
єдності навпіл протилежностями, які в ній містяться і між собою є не сумісними. Під єдністю
розуміємо суспільство. За лінію розподілу, яка маркує протилежності, вважаємо нерівномірний
доступ до національних ресурсів, за протилежності — пересічних громадян і депутатів. Для
розв’язання суперечності (між пересічними громадянами та депутатами) вжито прийом
запровадження не притаманних для суперечності елементів, чим нівельовано напругу всередині
двох опозицій. Такими елементами стали:
•
активісти громадянського суспільства, які цілеспрямовано вивчають реформувальні
процеси в суспільстві й всесторонньо обізнані з діяльністю депутатів, займають найвищі
посади в НУО, а також мають доступ до міжнародного ресурсу у вигляді грантів — для
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виявлення тих характеристик соціокультурного локусу, які виражають уподобання
суспільства, а втім більш диференційовані на негативні й позитивні, та можуть
бути обґрунтовані й вважатися неупередженими (групі респондентів присвоєно код
«активісти»);
•
топ-менеджмент урядових структур, великих підприємств, екс-депутати парламенту як
професійний середній клас, який всесторонньо обізнаний з діяльністю депутатів відповідно
до обставин професійної діяльності, а також має доступ до національного ресурсу через
високий соціальний статус (код — «професіонали»).
Логічними підвалинами для цілей дослідження є ідея й конструкт культуротворчості, категорія
хронотопу [3], положення про:
•
соціокультурну діяльність [8],
•
образ майбутнього [3],
•
архетипічну свідомість,
•
«хороше» суспільство [5],
•
самозайнятість як психологічне явище [9],
•
можливу дискримінацію [10],
•
подолання бідності [11].
Соціокультурний локус — різновид побутового культурного простору, який реалізує притаманні
тільки йому функції, а його призначення тягне структурне, змістове, формальне, смислове
навантаження. Усталення останніх є хронотопною оформленістю локусу (за В. Щукіним). До
системоутворювальних явищ, подій, фактів будемо відносити ті, які реалізують неповторні функції
Парламенту.
Під образом Парламенту будемо розуміти: (а) узагальнений образ послідовності
системоутворювальних явищ, подій, фактів, які відбуваються в Парламенті під час роботи депутатів
у сесійній залі, та результатом яких є образи діяльно-творчих актів чи індивідуальної/колегіальної
«парламентської діяльності» при деперсоналізації суб’єкта; як парламентської реальності, яка
репрезентована як індивідуальний/колективний досвід; (б) образи Парламенту як епіцентру влади/
народовладдя, сили, недоторканості, спонукальних простору й часу, де суб’єктами законодавчої
діяльності реалізуються «належні» ролі, об’єктивно проявлені у зовнішньому плані як парламентська
поведінка чи міра психічної (парламентської) активності депутатів, які позначають структурні,
змістові, формальні, смислові складники системоутворювальних явищ, подій, фактів; іншими
словами — утворюють образ установи, яка перетворює «під себе», тих, хто «переступив поріг
Парламенту»; (в) місце і час реалізації особистісних специфічно оформлених способів мислення,
дій, практик, продемонстрованих/реалізованих у Парламенті; парламентську реальність як результат
продуктивного індивідуального конструювання; «парламент як колекцію особистостей».
Застосовано індивідуальні анонімні («громадяни») й не анонімні («активісти», «професіонали»)
опитування у частково структурованій формі.
Використано вибірку ключових інформантів. Кількість — 100 осіб. Вік — від (приблизно) 25
до 73 років (при неанонімному опитуванні вік наведений). Гендерний паритет дотриманий через
квоту: перший респондент — жінка, а другий — чоловік. Отримано одну відмову від чоловіка з
«професіоналів»: «інтелігенція не повинна перейматись питаннями політики — для самозбереження» (код «відмова»).
Для виявлення соціокультурних характеристик відповідно до місця проживання «громадян»
локаціями обрано залізничні (м. Київ, м. Запоріжжя) й приміські вокзали Запоріжжя-2, Дніпробуд-2
(м. Запоріжжя), автовокзал «Київ» (м. Київ), автостанцію (м. Чернігів), ринки (м. Київ, Запоріжжя,
Чернігів).
Для виявлення соціокультурних характеристик респондентів щодо більшості/меншості
населення країни за національними/расовими ознаками опитано представників НУО: кримських
татар (3 ос., ВПО), ромів (3 ос., м. Павлоград, м. Кропивницький), болгар (м. Кропивницький),
угорців (Закарпаття), євреїв (м. Бердичів) — по одній особі, а також респондентів з расовими
ознаками (3).
Для виявлення спільних соціокультурних характеристик відповідно до ідеологічних поглядів,
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політичних уподобань, професійної спрямованості «активістів» і «фахівців» локаціями стала
низка установ, де відбулися політичні, громадські, міжнародні заходи за участі представників
різних регіонів України: Верховний Суд України (3 особи, м. Київ), ТПП (3 особи, м. Одеса, Дніпро,
Харків), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (3 особи, м. Львів, Луцьк,
Хмельницький), КМДА (3 особи, м. Київ, Тернопіль, Житомир), Національний історико-культурний заповідник «Києво-Печерська лавра», Дипломатична академія, офіс Омбудсмена, Будинок
урочистих заходів Верховної Ради України, Будинок урочистих заходів Кабінету міністрів України
та ін. (по 1 особі) .
У більшому обсязі дослідження висвітлено в [12], а в повному — після його остаточного
завершення — на сайтах [13] та в наукових збірниках.
Основний текст. Доба історичного розлому, яка за визначенням трансформує реальність,
потягла відповідні зміни в усіх сферах життєдіяльності. Не виняток і Парламент. Розломний час,
поєднаний із розломною швидкістю, блискавичним трансфером перемістили до одного з найбільш
високостатусних просторів осіб, які б за умов стабільності й передбачуваності долали відстань
десятиріччями — в Парламент, додали їм знатності, значності, захищеності, успіху, ініціацій до
«обраних» та впевненості в висхідній траєкторії особистісного розвитку.
Парламент уможливив привселюдне перебування в просторі дозволених розкошів і показового
благополуччя. Час історичного розлому сформував мотиви здійсненних миттєвих перетворень,
перероджень, зростання, вдосконалення. У контексті часу перебування в сесійній залі пов’язане
із процесуальністю діяльності, її метро-ритмічністю, яка обговорюється всім суспільством: паузи,
порушення ритмів діяльності, т.зв. пробіли в часі тощо.
Різні суб’єкти, переміщені в просторі всієї території України й представлені всіма її громадянами,
діяльність яких (депутатів) синхронізована в часі та відбиває події суспільства, держави, соціальних
груп та спільнот, спричинили драматичні протистояння, обумовлені не ідеологіями, концепціями,
образами майбутнього чи стратегіями й програмами його наближення, а непорозуміннями іншого
плану. Так, структурованість простору Парламенту та його границі тепер розмиті процесами
демократизації, мобільності, коли ті чи інші гасла уможливлюють миттєві пересування політичними
драбинами вгору/вниз. Відокремленість простору від громадськості обумовлює його непрозорість,
скритність, недомовленість.
Відданість українському народові легко маскують «ефективними» для тих чи інших цілей гаслами,
зв’язками з волонтерськими, релігійними, воєнними структурами, яким виражено суспільством
найвищий рівень довіри. Упорядкованість Парламенту — це не відкоригований відповідно до
нової соціальної реальності набір вільно витлумачених правил, моделей поведінки, мотивів
діяльності, реакцій на суспільні проблеми і т. ін. Реальність нинішнього Парламенту, у порівнянні
з попередніми, трансформована різноспрямованими процесами — патріотизмом, демократичними
новаціями, революцією гідності, а також кризами, тероризмом, міграцією, безробіттям, системними
реформами.
Традиційні, юридично оформлені кордони як невід’ємний атрибут держави, її сили, самостійності та незалежності від інших держав набувають особливого смислу в контексті зовнішніх загроз.
Системність (єдине джерело влади, загальні принципи формування і діяльності Парламенту,
ін.) та колегіальність (склад, структура, ін.) як характеристики представницької гілки влади
супроводжені механізмами: (а) соціальної інтеграції депутатів у межах Парламенту та соціальної
диференціації на коаліції; (б) набуття соціального статусу через отриманий мандат; (в) соціальної
мобільності; (г) соціальної адаптації — в спосіб пристосування до нового соціокультурного локусу.
Основне питання: охарактеризуйте Парламент мінімальною кількістю слів (варто одним
словом) як ідеальної (бажаної) та сьогоденної інституції. Додаткове питання: в який спосіб
можливе перетворення Парламенту як сьогоденної інституції в ідеальну? Відповіді наводимо через
риску, де перша — ідеальна (бажана), а друга — сьогоденна інституція.
Парламент як соціокультурний локус схарактеризований в континуумі:
1. «Громадянами» (ненормативна лексика замінена на близькі по значенню слова і виділена
курсивом): від «порядний»/«нікуди не годиться» (чол., м. Миколаїв) до «по-человечески»/«не хочу
даже знать» (рос., жін., м. Запоріжжя). Він опосередкований реакцією на несправджені очікування,
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АТО, результати електронного декларування, погіршення в усіх сферах життя. Відповіді побудовано за переконанням діаметральної протилежності й несумісності «простих людей» та «їх». У
розгорнутих поясненнях превалюють такі конструкти: «вони — ми», «ситі — голодні», «багаті —
бідні» та ін. На додаткові питання про вдалі й невдалі реформи, досягнення у зовнішніх відносинах
та інше відповіді давали неконкретні, переважно емоційні, а оцінні судження торкалися не
законодавчої діяльності, а особистісних характеристик тих чи інших депутатів, життєвих проблем,
АТО та ін.
Пересічний громадянин ніяк, ні в якому контексті не пов’язує себе з Парламентом як
народовладдям. Відсутня впевненість у діях депутатів в інтересах громадян, їхній добрій волі.
Натомість жодного вагання щодо неповноти інформації про реформи або обставини, які невідомі,
власних помилкових суджень. Наведені нами аргументи на користь ефективності парламентської
діяльності сприйняті більшістю негативно (68%): «Ви їх не захищайте», «Якби ви не боялися писати
правду…», «Вам платять, щоби їх хвалили» та ін.
Парламент інтерпретують як соціокультурний локус, який спотворює людину. Наявна
«передбачуваність» метаморфоз, які зачіпляють будь-кого, якщо потрапити до цього локусу:
«Обіцяв…, думали…, як став депутатом, то…»., «Всі однакові». Парламент набирає форми: клубу за
інтересами; сцени; арени; подіуму; плацдарму; бастіону; місця незаконної діяльності та ін.
Відповіді аргументують інформацією з ТБ, радіо, друкованих ЗМІ. Додамо: ми категорично
незгодні з тим, в який спосіб мас-медіа репрезентують Парламент суспільству: «…на нашому
телебаченні образ парламенту вирішується або в стилістиці політичної клоунади, або у традиціях
«кондової» радянської пропаганди... «лідер негативного образу» серед гілок української влади…
подається як позбавлена глузду та будь-якої практичної користі «говорильня»… скрипучий, як
немазаний віз… «парламент-символ»… роль такої собі демократичної «емблемки» на фасаді цілком
тоталітарного за своєю природою режиму» [14].
Комплекс характеристик, які позначають простір і час Парламенту, поділяє суспільство на ми/
вони, вгорі й внизу, бідні/багаті та ін. і показує переважання утилітарного повсякдення, коли людина
виключена з політичних процесів, коли все зведено до побутового призначення парламентаризму
для продукування «дешевого, щоденного, у великій кількості товару повсякденного призначення».
Профанний вимір Парламенту спричинює незадоволеність його діяльністю, уникнення глибоких
занурювань у природу парламентаризму, участі у політичних процесах.
2. «Активістами»: від «представницький»/«недосконалий» (І.К., чол., м. Київ) до
«непогрішимий»/«лукавий». Він опосередкований образом майбутнього й сценаріями його
розгортання відповідно до курсу на ЄС; даними аналітичних розвідок та звітів; власним досвідом
спілкування з депутатським корпусом. Як соціокультурний локус не депутати, а громадянське
суспільство усталює всі характеристики Парламенту. Кожен із суб’єктів законодавчої діяльності
має свої функціональні обов’язки, чим здійснює вплив на ситуацію, що відбувається у суспільстві.
Тому всі дії потребують регламентованості, а відтак, контролю, оцінювання, корекції, аналізу,
звітування та ін.
3. «Професіоналами»: від «законність»/«нелегітимність» (О.Т., чол., 49 р., м. Тернопіль) до
«незалежність»/«рєшалово» (Л.Ш., жін.., 35 р., м. Житомир); від «Рада»/«Верховна зрада» (І.С.,
чол., 41 р., м. Київ) до «Професіонали»/«Космонавти» (А.В., чол., 60 р., м. Київ). Опосередкований
Конституцією України, переконаннями про наближеність до Парламенту як вектору відходу від
виробничих проблем, адміністративних перешкод для бізнесу, тиску й неправомірних дій з боку
держави та ін., Парламент для депутата — це часопростір самозайнятості як самореалізації; втілення раціонально детермінованої стратегії убезпечення від можливих ризиків; реалізації суто владних
амбіцій; пригоди, авантюри, халепи; приєднання до політичних, адміністративних, економічних,
інших можливостей і ресурсів упродовж легіслатури.
Аналіз усіх відповідей з інтерпретацією узагальнено (див. табл.). Жодна відповідь не
повторилася(!), хоча ми припускали певний набір стереотипних образів. Всі відповіді перетинаються та остаточно не збігаються до нівелювання в цілому. Вони співвідносяться між собою, утворюють своєрідний шар, який і є соціокультурним локусом.
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Порівняльна таблиця відповідей респондентів
Громадяни

Параметри

Активісти, Професіонали

Конструкція відповіді

Репрезентація спільного

Суб'єкти

Представники єдиної СК
цілісності

Однозначность

Ознака смислу

Багатосемантичність

Обмеженість виборів

Ознака змісту

Безкінченність виборів

Поверховість

Ознака шару

Глибинність

Інваріантність

Ознака тлумачення

Багатоваріантність

Репрезентація відмінностей
«Ми» і «вони» як соціокультурні одиниці

Обмеженість, зонний характер

Парламент як простір

Розвинутість, лабіринт

Вертикальна, «внизу»/«вгорі»

Структура

Горизонтальна, «тут»/«там»

Характер зв’язків з депутатами

Дифузні зв’язки

Прямолінійна мережа
Статичний

Образ в цілому

Динамічний

Нейтралізація відхилень від
правил як умова входження в
Парламент

Провідна ознака Парламенту
як соціокультурного локусу

Концентрація відхилень
від правил як специфіка
розв»язання «специфічних»
завдань

Мінімізований,
опосередкований

Ознака впливу на Парламент

Максималізований,
безпосередній

Цілісність, міцність його більша за умов перетинання параметрів, які забезпечують єдність
простору і часу, обумовлюють силу/слабкість, тривалість, активність/пасивність часових параметрів законодавчого процесу.
Відповідно до т.зв. «європейського» дискурсу громадянського політико-експертного середовища, очікували образи (не)ефективного, (не)прозорого, (не)доступного, (не)підзвітного, (не)
сучасного, (не)європейського парламенту [15]. Такий дискурс не використовують навіть активісти.
При характеризуванні Парламенту спостерігається тенденція аргументації трансформативним
повсякденням, тому важливими є параметри, які узгоджені з традиційним характером культури,
культурною й науковою картинами світу.
Характеризування Парламенту «активістами» й «професіоналами» опосередковано сприйняттям
ними суспільства, депутатів, громадянина як «хороших» і «нехороших». Їх закладають феномени,
котрі безпосередньо/опосередковано характеризують поняття: для «хороших» — суспільної
безпеки: соціальна захищеність громадян, їхнє соціальне благополуччя, соціальна згода, конвенції
як узгодження дій із соціумом ін.; для «нехороших» — суспільної небезпеки: особисті життєві
драми через АТО, депресії, суїциди, бідність, соціальні конфлікти, масові акції непокори, свавілля
окремих соціальних груп, антисоціальні мотиви в суспільстві, агресивність до інших поглядів,
ворожість, суспільне непорозуміння, соціальний песимізм. «Хороший» Парламент усталює як
основні типи взаємовідносин такі: суспільна злагода; суспільні домовленості, коли правила визнані
оптимальними для конкретно-історичного періоду, але в надрах актуальних ціннісно-нормативних
систем вже починають торувати шлях нові.
У ході опитування виявлена низка концептуальних конструктів, які належали до фактів і
феноменів, недосяжних/латентних для пересічного науковця й тому їхнього підтвердження/
спростування. Наприклад: «всі діти КДБістів» (М.С., чол., історик, м. Київ).
Перелічимо інші комплекси характеристик. Комплекс характеристик, які позначають простір і
час законодавчої діяльності: (а) як посиленої комунікації, яка спричинює максимальні навантаження на депутата, одночасно — неякісні результати при підготовці Законів; (б) як несинхронізованої,
аритмічної діяльності, з нерівномірними перервами, затягуваннями, недоцільними простоями та
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ін. Пояснювальні коментарі «професіоналів»: утворення сучасної системи законодавства і права,
ймовірно, розтягнеться на найближчі десятиріччя, й обсяг робіт навряд буде зменшений впродовж
цього часу. Підвищення якості підготовлених законопроектів можливе шляхом широкого залучення
до роботи професіоналів — для суттєвого покращення законодавчих, інформаційно-технологічних,
наукових та інших аспектів діяльності.
Комплекс характеристик, які позначають Парламент як спонукальний простір і час унікального
«центру», екстрапольовані на «регіональні» структури; як епіцентр влади, а не народовладдя; як
центр, що обертає «громадян» в периферію політичних процесів.
Комплекс характеристик, які позначають Парламент як культурно-історичний феномен,
застигнутий у своїй суті, природа якого укорінена в давніх явищах: «колгосп Макаріївського району»
(Л.К., жін., 53 р., м. Київ), «Комбат Парасюк — ось мій образ Парламенту» («відмова»). Вони заглиблені
в історико-побутовий контекст соціокультурного локусу, який в своїй ґенезі спричинює особливу
реальність, динаміку, умови функціонування, можливості трансформуватися. Ми виходимо з того,
що такі пояснювальні конструкти виникають мимовільно, більшою мірою несвідомо через спільні
для багатьох пересічних українців явища, структури реальності і їхні наслідки для повсякдення.
Закріплені повсякденними практиками, ці конструкти усталюються й не потребують ані доведень,
ані оновлень відповідно до нових фактів, ані переглядів та висновків щодо їхньої об’єктивності. Ми
їх інтерпретуємо як супровідні явища трансформувального повсякдення [16].
Парламент як соціокультурний локус відразу адаптує до іншого способу оцінки всіх сфер
життєдіяльності вітчизняного суспільства, через що (гіпотетично) можуть змінюватись культурна
й наукова картини світу у депутатів. Це є важливим для розуміння й прийняття депутатами факту
зміни принципів і механізмів оцінювання суспільних явищ.
Перед суб’єктами законотворчої діяльності, які намагаються реалізувати перетворювальну
активність, постають альтернативні вибори, які тягнуть (не)схожі/антитетичні соціальні ефекти. За
умови підготовленості до виконання функціональних обов’язків, які накладені локусом, дотримання змістового, формального, структурного, смислового навантаження локусу у поєднанні з часовою
визначеністю (час вимагає!), локус набуває характеристик продуктивного.
Висновки. Для характеристики Парламенту як соціокультурного локусу, утвореного
вітчизняними реаліями та відтвореними українськими ментальними структурами як образ,
європейські виміри Парламенту як ідеальної чи реальної інституції не використовують (прозорий/
непрозорий, європейський/не європейський, ін.).
Припущення про соціальні установки, сформовані медіа, які об’єктивно проявлять себе через
стереотипні характеристики Парламенту, на кількості опитаних респондентів (n = 99, 1 «відмова»)
не підтвердилися.
У респондентів з присвоєним кодом «громадяни» стихійно створений образ Парламенту, який
в сукупності відповідей постає складним утворенням («хто там розбере, як воно там насправді»),
призначеним для задоволення окремих суб’єктів.
Парламент як епіцентр народовладдя, суспільного життя, громадських зусиль не артикулюється
жодним респондентом. Навпаки, респонденти наголошували на його неприступності та поколіннях,
кланах, кумівстві депутатів як просторово-часовому вимірі вітчизняного Парламенту (переважно
«громадяни»). Суперечність поглиблена тим фактом, що чинник безпеки Парламенту як його
закритість для сторонніх стає додатковим аргументом не на його користь у порівнянні з відкритим
простором КМДА. Захищеність Парламенту викликає заперечення: «від кого? від нас? кому вони
потрібні?». Так само в образах не втілені характеристики залежності депутатів від виборців, їхньої
підпорядкованості народові.
Функцією Парламенту як соціокультурного локусу є законотворча/законодавча. Функція
представництва народу акцентована як властивість ідеального Парламенту (5). Інші функції не
виявлено.
Відповідно, припущення про сформованість образу ідеального Парламенту на ґрунті
вдосконалення механізмів представництва громадянських інтересів не підтвердилося. Основний
механізм перетворення реального Парламенту на ідеальний — це верховенство Закону (всі
респонденти як пріоритет); добра воля депутатів («якби вони хотіли…») — кожен третій; віра в Бога
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— 14; діяльність політичних партій — 6; досконала практика виборчої системи — 5; громадянське
суспільство — 3; реалізація конституційних прав і свобод — 2.
Системність як характеристику представницької гілки влади (єдине джерело влади, загальні
принципи формування і діяльності Парламенту, ін.) в образах, розгорнутих до них коментарях чи
зауваженнях, не вирізнено.
Колегіальність як характеристика представницької гілки влади (склад, структура, ін.) осмислена
як розподілена невиразна відповідальність за результати діяльності, коли індивідуальні продуктивні й позитивні дії депутата створюють не окремий образ, а стають маловиразним штрихом спільних
дій і формують навіть не образ партії, фракції, а Парламенту.
В пізнавальному, емоційно-оцінному, мотиваційному, комунікативному планах проявлено
недостатні рівні культури демократії, електорально-правової культури та участі в політичних
процесах, які реалізують через перегляд телевізійних передач, прослуховування радіопередач,
рідше — читання друкованих ЗМІ відповідного змісту. Основний тип знань, які використано, — це
побутовий, що пояснює вираженість полярного типу сприйняття й розуміння системоутворювальних явищ, подій, фактів («громадяни»).
Високі рівні культури демократії, електорально-правової культури та участі в політичних
процесах продемонстровано іншими групами респондентів. Типи знань — це загальнонаукові та
вузькогалузеві наукові знання (правознавство, історія, економіка, політологія, ін.), міждисциплінарні теоретико-методологічні підходи до парламентаризму як феномену («активісти»,
«професіонали»).
Різнобій та унікальність образів приписуємо несформованим соціальним інтересам до
цілеспрямованої діяльності з підготовки акторів для реалізації спільних образів майбутнього.
Робота в такому напрямі артикулюється тільки «активістами».
Хронотоп спроможний відтворити парламентські події в усіх подробицях у конкретний відтинок історичного часу, з описом сцен повсякденного життя, в контексті історичної долі суспільства
й життєвого шляху особистості, серед яких можуть бути й ті, хто відіграє виняткову роль в історії
людства.
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВІДКРИТОСТІ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Анастасія КОНСТАНТИНІВСЬКА
аспірант кафедри політології
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій в Україні активно відбувається процес
формування інформаційного суспільства та становлення електронного урядування. Ефективність
функціонування електронного урядування у першу чергу залежить від наявності технологічної
інфраструктури та рівня розвитку інформаційних технологій в органах державної влади.
Безпосереднім фактором впливу на формування інформаційної мережі є наявність відповідної
державної політики в галузі та ресурсно-матеріального забезпечення. В Україні процес державного
електронного урядування ототожнюється з інформатизацією, заміною бюрократичних послуг
електронними без оновлення організації державного апарату; саме це не дає розширювати
функціональні можливості держави. Впровадження інструментів електронного урядування в
усталену політико-адміністративну систему не дає ефекту модернізації процесів державного
управління, автоматизуючи неефективні процеси. У статті висвітлено, яким чином досягти
максимальної ефективності державного апарату та створити регламентовану систему
електронного урядування в органах державної влади.
Ключові слова: електронне урядування, інформаційне суспільство, ІКТ, державний апарат,
електронна демократія.
Постановка проблеми. Сьогодні основними проблемами, які не дають повноцінно впровадити
електронне урядування в Україні, є обмежений доступ громадян до інформаційних ресурсів органів
влади, низька якість чинних електронних адміністративних послуг, недостатній рівень обізнаності
державних службовців про переваги електронного урядування, відсутність належної матеріальнотехнічної бази та інформаційної мережі. Безумовно, реалізація проектів електронного урядування
має відбуватись з урахуванням думки інститутів громадянського суспільства, аби уникнути
створення моделі жорсткого однобічного контролю замість інструменту демократизації суспільства.
Саме тому необхідно чітко визначати стратегічні аспекти процесу діяльності державних інститутів
в електронному урядуванні та надати інституційну платформу для залучення громадянського
суспільства до процесу прийняття рішень за допомогою нових електронних інструментів.
Метою статті є висвітлити передумови розвитку електронного урядування в Україні,
визначити основні перешкоди функціонуванню інструментів електронної демократії в органах
державної влади та методи їх подолання.
Аналіз досліджень та публікацій. Основні засади розвитку глобалізованого суспільства,
впровадження електронного урядування та електронної демократії були проаналізовані в роботах
іноземних учених: Д.Белла, 3.Бжезинського, М.Кастельса, Е.Масуди, Е.Тоффлера, А.Босяцки,
Д.Зіссіса, С.Кліфта, М.Мура, Дж.Бенінггона, Б.Боземана, П.Джексона, М.Коула. Підходи до
електронного забезпечення діяльності органів влади та впровадження системи електронного уряду
в державне управління описуються такими українськими дослідниками: О.Шевчуком, І.Коліушком,
О.Барановою, О.Голобуцьким, М.Демковою, П.Клімушиною, К.Линьовою, А.Семенченком,
А.Серенком, О. Ємельяненком, М.Вершиніною, В.Пащенком, В.Солодовою. На жаль, в українській
політичній думці питання функціонування електронного урядування в системі державного
управління вивчено недостатньо, особливо ґрунтовного опрацювання вимагає питання взаємодії
органів державної влади з громадянським суспільством із запровадженням системи електронного
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урядування.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні в багатьох країнах Європи та світу активно
впроваджують програми оновлення та адаптації системи державного управління до умов
інформаційного суспільства. Ця робота передбачає в першу чергу застосування системи електронного урядування як нової форми взаємодії державної влади та громадянського суспільства, з
подальшим підвищенням якості надання державно управлінських послуг [6, С. 199]. Активне
прагнення України до інтеграції в європейську спільноту вимагає, в тому числі, запровадження
європейських стандартів в державному управлінні, а саме оновлення державної інформаційної
політики та встановлення системи електронного урядування. Такі зміни дозволять спростити
адміністративні процеси управління державою, систему надання управлінських та організаційних
послуг, зменшити витрати ресурсів усіх рівнів. Як свідчить міжнародний досвід, електронне
врядування гарантує збільшення прозорості та відкритості діяльності органів влади як на
національному, так і на місцевому рівнях, адміністрування стає ефективнішим та менш затратним,
що в результаті суттєво підвищує рівень довіри громадян до влади [9, С. 225].
Для того, аби інтегруватися в міжнародний інформаційний простір, Україні необхідно
забезпечити рівні можливості доступу кожного громадянина до державних послуг, інформації та
знань. У стані кризи Україна сьогодні може забезпечити стабільне економічне зростання шляхом
розвитку ІТ, в тому числі активно запроваджуючи використання інструментів електронної
демократії в органах державної влади. Не дивлячись на активне застосування міжнародного досвіду
інших країн у створенні ефективного електронного урядування, в Україні зберігаються проблеми
взаємодії органів державної влади з громадянським суспільством, а саме:
•
відомча невідповідність функцій у державних органах влади в управлінні електронним
урядуванням;
•
слабкість нормативно-правової бази діяльності структур електронного урядування;
•
відсутність єдиної стратегії електронного урядування для центральних органів державної
влади та органів місцевого самоврядування;
•
неефективне інституційно-правове забезпечення ресурсами та некваліфікований процес
відбору та розповсюдження кращих практик електронного урядування [3].
В Україні електронне урядування — це можливість вийти на новий рівень управління державою,
зміцнити рівень довіри громадян, вдосконалити вертикальну та горизонтальну взаємодію. Такі
процеси відбуватимуться лише за умови широкого доступу до мережі Інтернет, розвитку ринку
інформаційно-комунікаційних технологій, демократизації ЗМІ, удосконалення нормативноправової бази. Сьогодні необхідно сформувати на місцевому та державному рівнях механізми
ефективної громадської участі та контролю з пріоритетом розбудови інформаційного суспільства.
Мають бути створені просвітницькі та навчальні програми з електронного урядування, що
сформують у громадян культуру споживання послуг електронного урядування [7, С. 118]. Також
необхідно вивчати досвід інших країн з питань впровадження електронного урядування для його
адаптації до українських реалій.
Ухвалення законів та нормативно-правових актів щодо електронного урядування (електронний
документообіг, цифровий підпис, електронні петиції) створило правову платформу для впровадження ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій). Однак залишаються суттєві недопрацювання,
наприклад, відсутність узгодження законодавчих актів між собою в сфері державного управління.
Не дивлячись на обраний стратегічний напрямок розвитку інформаційного суспільства, необхідно
забезпечити відкритість та широке охоплення мережі адміністративних послуг, доступних усім
громадянам.
До основних завдань, які має здійснити держава для ефективної діяльності електронного
урядування, належать:
•
результативне використання державних інформаційних ресурсів в органах влади;
•
надання доступу громадянам та організаціям до користування інформаційними
ресурсами;
•
зміна застарілої нормативно-правової бази;
•
організація моніторингу стану інструментів електронного урядування;
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•
забезпечення захисту державних інформаційних порталів.
З проходом усіх основних етапів розвитку електронного урядування можна досягти:
•
суттєвого зниження витрат на збір, збереження та обробку державної інформації;
•
зміни ефективності функціонування державної влади;
•
подолання інформаційної закритості, розвитку відповідно до критеріїв світової електронної
спільноти;
•
перетворення інформації на ресурс;
•
розвитку інформаційної інфраструктури [2, С. 372].
На сьогодні недостатнє охоплення державних органів інформаційним програмним забезпеченням, відсутність скоординованої мережі та узгодженості цілей не дають розвиватися електронному
урядуванню в Україні. Також відсутні телекомунікаційні мережі з потужними аналітичними базами
та систематизованим інформаційним фондом, обмеженим є використання інформаційно-пошукових систем. Навіть окремі успішні приклади використання інструментів електронного урядування
є розрізненими та не складають єдину взаємопов’язану систему. Інформація, що використовується,
часто є неточною та неповною через брак ресурсів та слабку взаємодію органів державної влади.
Також відсутня культура використання інформаційно-аналітичних матеріалів [5, С. 9]. Саме
тому необхідно впроваджувати оновлене телекомунікаційне середовище, інтегровану систему
документообігу, модернізовану мережу управління інформаційними ресурсами.
Вивчаючи міжнародний досвід, можна визначити, що для ефективного впровадження
електронного урядування в Україні необхідно:
•
забезпечити громадян якісними електронними адміністративними послугами та
сервісами;
•
впровадити в органах державної влади електронні засоби прийняття управлінських
рішень та організувати електронну взаємодію між владою та інститутами громадянського
суспільства [10].
Задля цього необхідно:
•
унормувати використання електронного цифрового підпису в органах державної влади;
•
забезпечити функціонування електронної системи закупівель товарів і послуг за державні
кошти;
•
створити захищену систему електронної взаємодії між органами державної влади;
•
упорядкувати взаємодію державних службовців між собою та між громадянами за
допомогою системи електронного документообігу;
•
створити майданчик для обміну думками та заявами;
•
надати можливість представляти ініціативи та обговорювати нормативні акти через
Інтернет;
•
започаткувати Інтернет-приймальні.
Необхідною умовою для успішної реалізації електронного урядування з подальшою
демократизацією суспільних відносин та підвищенням рівня довіри до органів державної влади є
активне залучення громадського сектору [12]. Для цього мають бути відповідні умови для реалізації
просвітницьких програм з електронного урядування, можливість надання якісних державних
послуг, підвищення економічного добробуту.
Найбільш реальним для України сьогодні є використання Інтернет-технологій для розширення
можливостей представницької демократії, зокрема:
•
розширення доступу виборців до законодавчої діяльності;
•
зменшення ресурсних витрат, зростання ефективності зворотного зв’язку.
Україна із запровадженням інструментарію електронної демократії підвищить рівень
прозорості в діяльності органів держаної та місцевої влади, посилить відповідальність політиків
перед електоратом, сформує розвинуте, політично активне громадянське суспільство. Електронне
урядування є сучасним інструментом підвищення ефективності влади, адже оптимізує та спрощує
порядок і процедуру надання послуг [4, С. 83].
Передумовами технічного впровадження інструментів електронного урядування в Україні є:
•
створення сучасної мультисервісної телекомунікаційної мережі;
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•

інформатизація всіх державно-управлінських процесів та забезпечення інтерактивності в
таких системах;
•
максимальна уніфікація процедур;
•
підвищення якості безпеки.
Задля цього необхідно провести адміністративну реформу із покроковими структурними
перетвореннями та модернізацією системи документообігу. Також необхідно працювати над
комп’ютерною освітою користувачів послуг.
Сучасний розвиток мережних технологій відкриває нові можливості й для органів державної
влади. Серед них: простежування громадської думки щодо реформ та політико-управлінських
рішень, поліпшення зв’язків між державними установами та державними службовцями, скорочення
рутинних процедур, зменшення витрат на трансакції. Поштовхом до стрімкого розвитку
інформаційних технологій в Україні та подальшого впровадження електронного урядування може
бути фінансово-економічна криза, що триває останні роки.
Задля ефективного впровадження електронного урядування необхідно збільшити інформування
громадян про перелік послуг, створити можливості отримання документів та довідок в електронній
формі, їх обробки та проведення транзакцій. Адже зараз інформація в різних інформаційних
системах дублюється, бази даних несистемні, відсутні стандарти міжвідомчого обміну даними,
державні реєстри слабко захищені.
Висновки. Підсумовуючи, можна сказати, що стан е-демократії в Україні забезпечується
інформаційними ресурсами органів державної влади, що не реалізують усіх можливостей взаємодії
громадян з державою, надаючи «пасивний» тип інформації, не враховуючи суспільну думку в
реалізації державних програм. З розвитком глобалізаційних процесів традиційні способи взаємодії
органів державної влади та громадянського суспільства стають малоефективними. В умовах
побудови інформаційного суспільства державна політика має відповідати новітнім стандартам
електронного урядування, а державне управління — адаптуватися до нових умов функціонування.
Основною метою державної політики України у сфері інформаційних технологій має стати
застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення передумов розвитку
інформаційного суспільства як частини глобальної інформаційної спільноти, забезпечення
розвиненої інфраструктури та впровадження новітніх інформаційних технологій. Саме тому
необхідні:
•
затвердження узгодженої цілеспрямованої діяльності всіма органами державної влади із
залученням інститутів громадянського суспільства;
•
удосконалення принципів державного управління, його структури та функцій органів
державної влади;
•
підготовка кваліфікованих кадрів, що будуть забезпечувати діяльність елементів
інфраструктури електронного урядування та надання адміністративних послуг.
В інформаційній діяльності органів державної влади необхідні уніфікація організаційнотехнологічних процедур щодо збору інформації, її опрацювання та документування; дотримання
положень нормативно-правових актів щодо діяльності електронного урядування; узгодження
форматів міжсистемної взаємодії та послідовна інтеграція державних інформаційних ресурсів у
світовий простір.
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РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ
УКРАЇНИ – ОДНЕ ІЗ СУЧАСНИХ ЗАВДАНЬ
СПІВПРАЦІ УРЯДУ І ПАРЛАМЕНТУ
Олена МУСІЄНКО
науковий співробітник відділу економіки
вищої освіти Інституту вищої освіти
Національної академії педагогічних наук України
У статті досліджується модель регулювання ринку послуг вищої освіти України в умовах
європейської інтеграції, реалізація якої сприятиме її приєднанню до Європейського освітнього
простору та покращенню співпраці вітчизняного уряду і парламенту.
Особлива увага приділена законодавчій функції регулювання ринку послуг вищої освіти України
як провідній, яку здійснює Верховна Рада України й від якої залежить реалізація інших функцій
регулювання, таких як економічна, організаційна, інформаційна, адміністративна.
Ключові слова: послуга вищої освіти, ринок послуг вищої освіти, функції регулювання ринку
послуг вищої освіти, співпраця уряду і парламенту.
Постановка проблеми. В сучасних умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом (ЄС) [1] та нормативно-правових актів, які регулюють вищу освіту України
[2; 3], спостерігається невідповідність чинної моделі економічної діяльності вищої освіти України
концептуальним засадам ринкової економіки. Це гальмує її приєднання до Європейського простору, до моделі «відкритої конкуренції в глобальному масштабі на повних ринкових принципах» [4],
до формування спільного внутрішнього ринку, зовнішньої політики та політики безпеки у країнах
ЄС [5], і головно — свідчить про недостатній рівень співпраці вітчизняного уряду і парламенту у
вирішенні цього питання.
Мета дослідження полягає у розробці теоретичної моделі регулювання ринку послуг вищої
освіти України в умовах європейської інтеграції шляхом обґрунтування пріоритетності законодавчої функції регулювання, яку здійснює Верховна Рада України перед економічною, організаційною,
інформаційною та адміністративною функціями.
Аналіз досліджень та публікацій. Актуальним для нашого дослідження є роботи М.Ю.
Авксєнтьєва [6] та Р.Л. Бабій [7]. У докторській дисертації М.Ю. Авксєнтьєва «Державне регулювання
ринку вищої освіти» розглянуто моделі розвитку вищої освіти в системі державного регулювання
економіки. Визначені автором моделі спрямовані на:
•
реформування та вдосконалення безпосередньо ВНЗ або окремих сфер їхньої діяльності
(фінансування, самоуправління тощо);
•
управління людським капіталом, інтелектуальним капіталом, кадрове забезпечення
окремих галузей промисловості тощо;
•
імплементацію позитивного досвіду вищої освіти розвинених країн;
•
реформування системи фінансування ВНЗ;
•
ліквідацію невідповідності державного замовлення на підготовку кваліфікованих фахівців
реальним потребам ринку праці;
•
вирішення специфічних проблем вищої освіти.
Незважаючи на дослідження в сфері економіки вищої освіти, у педагогічній науці продовжує
тривати дискусія щодо сучасної парадигми її розвитку, зокрема щодо умов регулювання ринку
послуг вищої освіти України в умовах європейської інтеграції.
У науці публічного управління та адміністрування залишаються не до кінця визначеними ролі
уряду і парламенту у регулюванні ринку послуг вищої освіти, переведення системи вищої освіти як
однієї з галузей господарства на ринкові відносини, визначення основних понять ринкової вищої
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освіти та механізмів вирішення проблем ринку послуг вищої освіти, що виникають унаслідок
євроінтеграційних процесів.
Виклад основних положень. Аналізуючи стан розвитку ринку послуг вищої освіти України,
відмічаємо, що він є недостатній з причини надмірного втручання держави (зокрема, Уряду) у
відносини між покупцем і продавцем освітньої послуги вищої освіти, під якою ми розуміємо
результат її економічної діяльності.
Незважаючи на те, що вища освіта визначена в державі сферою економічної діяльності, все
ж залишаються недостатньо визначеними механізми регулювання ринку послуг вищої освіти
України, зокрема такі, як законодавчі, економічні, організаційні, інформаційні, адміністративні.
Для вдосконалення механізмів нами запропоновано теоретичну модель регулювання ринку
вищої освіти України (див. рис. 1), в якій законодавча функція регулювання визначена основною.
Реалізація моделі передбачає створення таких законодавчих актів, норм та правил, які встановлюють саморегулюючі взаємовідносини між суб’єктами ринку — виробниками та споживачами послуг
вищої освіти, між Урядом і парламентом як представником інтересів споживачів послуг вищої
освіти.
Законодавча функція регулювання
ВКЛЮЧАЄ
законодавчі акти, норми, правила, які встановлюють взаємовідносини
між суб’єктами ринку послуг вищої освіти
Економічна функція
регулювання

Організаційна
Інформаційна
Адміністративна
функція регулювання функція регулювання функція регулювання
ЗАБЕЗПЕЧУЄ

дієвість
державних,
регіональних, інституційних програм розвитку вищої освіти;
освітні програми майбутніх фахівців

розроблення стратегії
розвитку закладів вищої освіти, стратегічних та прогнозних
планів; дієвість партнерських
відносин
суб’єктів ринку вищої освіти та стейкголдерів

зміну поведінки суб’єктів
ринку
послуг
вищої
освіти
шляхом
створення
умов для повного
інформування

систему правил і норм
шляхом застосування
відповідних заборон,
дозволів, примусів у
вищій освіті

ПОТРЕБУЄ
розроблення
механізмів економічного
заохочення та стимулювання, які впливають на ціну послуги вищої освіти,
формують
способи
її оплати, створення
умов для вільної конкуренції

розроблення
інсту- розроблення реклаціональних докумен- мно-марке тингових
тів, норм забезпече- стратегій
ння регулювання ринку послуг вищої освіти

розроблення методів та
засобів удосконалення
адміністрування закладів вищої освіти

Рисунок 1. Теоретична модель регулювання ринку вищої освіти України
Як видно з рисунка 1, для формування повноцінного ринку вищої освіти законодавством
України про вищу освіту мають бути врегульовані питання ціни послуги вищої освіти та способи
її оплати, запроваджена автономія закладів вищої освіти (ЗВО), які мають стати повноцінними
учасниками ринкових відносин і відповідати таким основним якісним характеристикам ринку, як:
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•
можливість виходу на ринок нових виробників;
•
кількість перешкод для виходу на ринок нових виробників;
•
рівень конкуренції на ринку;
•
ступінь впливу зовнішніх факторів;
•
наявність та ступінь взаємодії з іншими ринками, зокрема міжнародними.
На жаль, у Законі України «Про вищу освіту» [3] залишаються не визначеними основні категорії
ринкової економіки, не прописані правила взаємовідносин між суб’єктами ринку. Тому, на нашу
думку, необхідно сформувати норми та правила, які б:
•
регулювали взаємовідносини між суб’єктами ринку та чітко встановлювали їхні права;
•
формували рівні можливості для реалізації власного потенціалу;
•
забезпечували реалізацію механізмів економічного заохочення та стимулювання, які
впливають на ціну послуги вищої освіти та способи її оплати.
Це свідчить, на наш погляд, про недостатню співпрацю Міністерства освіти і науки України,
як представника Уряду, з Верховною Радою України і недостатнє обговорення законопроектів з
експертами ринку, в якому знаходиться сучасна Україна.
Тому ми пропонуємо ввести в Закон України «Про вищу освіту» доповнення, якими передбачити
не лише унормування основних ринкових дефініцій, таких, як «ринок», «послуга освіти», «вартість
послуги освіти» тощо, а й відносин між суб’єктами ринку послуг вищої освіти, на кшталт тим, що
вже унормовані чинними законами України в інших галузях економіки (див. табл. 2).
Таблиця 2.
Порівняльний аналіз законодавчої бази України у сфері ринку
Порівняльний аналіз законодавчої бази України у сфері ринку
Закон України «Про зерно та ринок зерна в Категорія «ринок» має таке визначення:
Україні» [8] поточна редакція прийнята від «ринок зерна — система товарно-грошових
11.02.2015 стаття 1 п.23
відносин, що виникають між його суб’єктами
в процесі виробництва, зберігання, торгівлі
та використання зерна на засадах вільної
конкуренції, вільного вибору напрямів
реалізації зерна та визначення цін, а також
державного контролю за його якістю та
зберіганням».
Наш коментар: До «ринку зерна» віднесені
додаткові послуги, такі як зберігання, торгівля,
реалізація та інше, це суперечить загальному
визначенню «ринок», який треба розглядати
як взаємодію між суб’єктами ринку з метою
передачі прав власності на товар чи послугу
на умовах застосування законів товарного
виробництва і обігу.
Закон України «Про ринок електричної енергії «ринок електричної енергії — система відносин,
України» [9] поточна редакція прийнята від які виникають між учасниками ринку при
01.04.2016 стаття 1 п.70
здійсненні купівлі-продажу електричної енергії
та/або допоміжних послуг, передачі та розподілі,
постачанні електричної енергії споживачам».
Наш коментар: Таке визначення більш точно
відображає зв’язок покупця і продавця у ринкових
відносинах.
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Закон України «Про ринок природного газу» «…ринок природного газу — сукупність
[10], поточна редакція прийнята від 09.04.2015 правовідносин, що виникають у процесі
купівлі-продажу, постачання природного газу, а
п.33
також надання послуг з його транспортування,
розподілу, зберігання (закачування, відбору),
послуг установки LNG».
Наш коментар: Визначення достатньо
лаконічно описує економічні взаємовідносини,
що підпорядковуються законам товарного
виробництва і обігу; є достатньо вдалим та
коректним.
Закон України «Про зайнятість населення» [11] «ринок праці — система правових, соціальнопоточна редакція прийнята від 30.08.2016 у трудових, економічних та організаційних
статті 1 п.19.
відносин, що виникають між особами, які
шукають роботу, працівниками, професійними
спілками, роботодавцями та їх організаціями,
органами державної влади у сфері задоволення
потреби працівників у зайнятості, а
роботодавців — у найманні працівників
відповідно до законодавства».
Наш коментар: Відсутнє визначення однієї з
основних категорій ринкового господарства
— товару та не визначено його кількісні
показники.
Закон України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринку фінансових
послуг» [12] поточна редакція прийнята від
19.10.2016 у статті 1 п.6

«ринки фінансових послуг — сфера діяльності
учасників ринків фінансових послуг з метою
надання та споживання певних фінансових
послуг. До ринків фінансових послуг належать
професійні послуги на ринках банківських
послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг,
операцій з цінними паперами та інших видах
ринків, що забезпечують обіг фінансових
активів».
Наш коментар: У наведеній редакції до категорії
«ринок» належать інші ринки, що саме по собі
не дає точного визначення категорії «ринку
фінансових послуг»; відсутнє пояснення та
регулювання стосунків між суб’єктами ринку;
не визначені принципи вільної купівлі-продажу;
не визначено, що є товаром.

Аналізуючи вже чинні закони та законопроекти України, розглянуті в таблиці 2, розроблені й
запропоновані Урядом і прийняті вітчизняним парламентом, зазначаємо, що в економічних галузях
вони досить добре «порозумілись», і виявляємо спільне розуміння ними сутності поняття «ринок
послуги» у кожному законі. Наприклад, у цих законах чітко визначено, що ринок — це система
економічних відносин у процесі купівлі-продажу того чи іншого товару (послуги) у конкретній
галузі. Ми погоджуємось із таким розумінням поняття і вважаємо, що воно має бути введено й
в освітні закони. Це означає, що вища освіта має розглядатись в Уряді як рівноцінна галузь, яка
працює в умовах ринку і готує кваліфікованих фахівців для нього.
Для цього науковцями відділу економіки вищої освіти Інституту вищої освіти Національної
академії педагогічних наук України зроблено пропозицію щодо внесення доповнення до чинного
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Закону України «Про вищу освіту»: ринок послуг вищої освіти — це сукупність економічних
відносин при купівлі-продажу послуг вищої освіти, які виникають між виробником послуги освіти
та здобувачем вищої освіти (чи посередником: органом державної влади, місцевого самоврядування, корпорацією, некомерційними організаціями тощо), які можуть оплачувати надані послуги
освіти повністю або частково.
Таке розуміння ринку послуг вищої освіти, на наш погляд, сприятиме підвищенню статусу
Міністерства освіти і науки України у вітчизняному Уряді, а України в цілому — у світі, адже вища
освіта має вагому частку у випуску товарів та послуг у цілому в економіці не тільки в Україні, а й на
світових ринках (див. табл. 3).
Таблиця 3.
Загальні витрати на вищу освіту в Україні у 2010-2014 рр.
2010

2011

2012

2013

2014

Загальні витрати на вищу освіту
(МСКО5+МСКО6)

39,2

41,3

44,8

45,2

42,1

у % до загальних витрат на освіту

43,0

42,3

40,3

38,9

38,4

у % до ВВП у фактичних цінах

3,50

3,06

3,07

2,97

2,65

у % до загальної вартості усіх товарів
і послуг

1,51

1,31

1,34

1,34

1,18

Джерело: Національні рахунки освіти України у 2014 році: Статистичний бюлетень/Державна служба
статистики України, табл. 1; Статистичний щорічник України 2013 табл. 2,2 стор. 31
*Україна у цифрах у 2015 р. Державна служба статистики стор. 77

Як видно з таблиці 3, загальні витрати на вищу освіту в Україні, починаючи з 2010 року,
зростали та на 2014 рік склали майже третину від усіх витрат на освіту. Такі результати свідчать,
що вища освіта є конкурентоспроможною галуззю і може переважати над аналогами споживчих
властивостей та якостей на ринку в даний період часу.
Вважаємо, що вища освіта України має розвиватись разом з іншими галузями за законами
ринку. Так, згідно закону попиту і пропозиції на ринку має встановлюватися баланс між кількістю
товарів і послуг, які хоче купити або отримати споживач, і обсягом товарів і послуг, які пропонує
виробник, а згідно закону вартості — мають виникати нові технології, спрямовані на зменшення
витрат на виробництво.
Знання і застосування фундаментальних законів ринку у вищої освіти сприятиме її розвитку, і
як наслідок, підвищенню якості товарів і послуг.
В Європейській Унії саме така політика втілена в Концепції Гармонізації. Українська спільнота
прийняла стратегію руху до європейських цінностей, що відповідає зазначеній Концепції, та
прийняла Стратегії сталого розвитку держави до 2020 року, якими передбачено такі чотири
вектори: перший — «розвиток», спрямований на підвищення економічного рівня держави; другий
— «гордість» — на розвиток інтелектуального потенціалу нації; третій — «відповідальність» — на
розвиток соціальної сфери держави та громадянського суспільства; четвертий — «безпека» — на
розвиток органів місцевого самоврядування та самоорганізацію територіальних громад [13].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Реалізація Стратегії сталого розвитку
України до 2020 року свідчить про важливість пошуку ефективної моделі регулювання послуги
вищої освіти для приведення її у конкурентний стан та розвиток сервісної економіки, основним
виробничим ресурсом якої є кваліфікована людина. Збільшення інвестицій в людину та посилення
її потреб у послузі освіти сприятиме розвитку постіндустріальної сервісної економіки, в якій у
людей з’являтиметься додатковий час на особистий розвиток та розвиток її творчих здібностей.
Як правило, у постіндустріальній економіці найбільший внесок у вартість матеріальних благ
вносить кінцева складова виробництва — торгівля, реклама, маркетинг, тобто сфера послуг, до якої
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належить й сфера вищої освіти.
У вирішенні цього питання неабияку роль відіграє тісна й ефективна співпраця вітчизняного
уряду і парламенту, створення умов для формування парламентсько-центричного уряду, сталої
коаліції депутатських фракцій.
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У статті досліджується модель регулювання ринку послуг вищої освіти України в умовах
європейської інтеграції, реалізація якої сприятиме її приєднанню до Європейського освітнього
простору та покращенню співпраці вітчизняного уряду і парламенту.
Особлива увага приділена законодавчій функції регулювання ринку послуг вищої освіти України
як провідній, яку здійснює Верховна Рада України та від якої залежить реалізація інших функцій
регулювання, таких як економічна, організаційна, інформаційна, адміністративна.
Ключові слова: послуга вищої освіти, ринок послуг вищої освіти, функції регулювання ринку
послуг вищої освіти, співпраця уряду і парламенту.
«Робітничо-селянське» минуле українського парламентаризму, болючі зміни та несприйняття
пануючою на момент здобуття незалежності України комуністичною більшістю парламенту
необхідних якісних змін зумовили плачевне становище критеріїв відбору у законотворче середовище, яке значною мірою чинить негативний вплив на всю країну. Революція Гідності та нові вибори
до Верховної Ради України, здавалося б, мали змінити таку ситуацію та відкрити нові обличчя
українського парламентаризму, що і сталося, але, як завжди, з українськими особливостями.
Як свідчать дані громадської організації «ОПОРА», яка проаналізувала діяльність українського
парламенту в період з 27 листопада 2014 по 20 квітня 2015 рр.: «Більшість законопроектів
ухвалювались українським парламентом відразу у першому читанні та в цілому, обговорення усіх
законопроектів відбувалося за скороченою процедурою, а для самих депутатів порядок денний
парламенту нерідко стає сюрпризом. Недосконалою є практика надання комітетами парламенту
висновків до законопроектів, неефективно використовується науково-експертна та юридична
експертиза законопроектів» [1]. Така ситуація, на нашу думку, є наслідком недосконалого процесу
відбору до парламенту, що зумовлює потрапляння до нього осіб, які не завжди розуміють, куди
вони потрапили та що вони мають робити.
Перезавантаження українського парламенту принесло 236 вперше обраних народних обранців,
12 з яких не мають вищої освіти [2]. Така ситуація є безумовно несприятливою, адже саме за
ініціативою народних обранців подаються законопроекти, іде робота в комітетах та відбуваються
інші, не менш важливі заходи, про які народний обранець має мати уявлення, приймати відповідні
рішення і робити належні висновки. Відтак постає питання: про яку якість законотворчого
процесу ми можемо говорити? Наявна в ч. 2 ст. 76 Конституції України норма про критерії, які
пред’являються до народних обранців, безумовно, потребує зміни і вдосконалення, аби уникнути
надалі потрапляння до парламенту осіб, які за своїми якостями адекватно та професійно не могли
б представляти інтереси народу.
Ще одним проблемним питанням є той факт, що депутати не надто активні у процесі поступового спливу їхньої каденції. Дані за квітень 2017 року свідчать, що працювати є над чим:
•
Майже половина (45%) народних обранців не підготували жодного запиту в квітні;
•
У квітні 68% депутатів-мажоритарників, які підлягали моніторингу, жодного разу не
виступали в парламенті;
•
27% народних обранців у квітні не проводила жодної публічної діяльності в своїх округах,
і це лише частина статистики [3].
Такі факти свідчать про загальний низький рівень депутатської активності, і наводить на певні
думки щодо мети перебування у складі українського парламенту.
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Проблема якісної складової українського парламенту впливає і на роботу комітетів Верховної
Ради України, перетворюючи їх роботу на фарс, що, безумовно, гальмує розгляд та адекватну
оцінку поданих законопроектів. Докорінно змінити ситуацію можливо лише шляхом покращення
виборчої культури громадян, докорінної зміни ставлення молоді до виборів у парламент, виховання
освіченого виборця, який не допустить свавілля народних обранців і не дозволить посісти місце
народних обранців людям, які не зможуть професійно виконувати обов’язки парламентаря.
Безумовно, потрібні і зміни законодавства щодо критеріїв відбору депутатів, але докорінних
змін не станеться, доки самі виборці не почнуть прискіпливіше обирати своїх представників до
законодавчого органу країни.
Висновок. Безумовно, революційні події та війна на Сході України дозволили хоча б частково
оновити склад парламенту, але такі зміни не принесли очікуваного результату і призвели до ситуації,
коли нова «зміна» не виявилася якіснішою за минулу, відтак питання про якісні зміни є досить
актуальними і потребують подальшої дискусії. Потрібно негайно активізувати молодь для участі у
політичному житті країни, а також стимулювати її до більш претензійного та виваженого вибору
представників у владі. Необхідно визначити більш суворі та прискіпливіші вимоги до кандидатів у
народні обранці на рівні законодавства, щоб створити підґрунтя до змін. Активізацію суспільства,
безумовно, потрібно здійснювати через роботу із людьми старшого покоління, проте, пріоритетною
має бути саме молодь, адже саме нам жити в Україні, яку ми маємо для себе збудувати. І надзвичайно
невтішним є той факт, що значна частина громадян ще й досі цього не усвідомила.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ЦІННІСНІ
СКЛАДОВІ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Марина ТВЕРДОХЛЄБ
acпiрaнтка кафедри парламентаризму
та політичного менеджменту Нaцioнaльної
aкaдeмiї дeржaвнoгo упрaвлiння при Прeзидeнтoвi Укрaїни
У статті досліджується проблема цінностей парламентської діяльності, серед яких важливими
є відповідальність, регулятором якої є здатність особи до морального самоконтролю (совість), та
доброчесність як морально-етична складова діяльності, яка визначає межу і спосіб поведінки, що
базується на принципах доброго відношення до громадян та чесності у способі власного життя,
виконанні своїх повноважень.
Визначено, що парламентська діяльність має бути більш чітко регламентована й уніфікована
шляхом внесення відповідних змін, зокрема в текст присяги народного депутата України, та
запровадження етичного кодексу його поведінки.
Ключові слова: відповідальність, цінність, доброчесність, парламентська діяльність, народний
депутат.
Постановка проблеми. Враховуючи особливу значимість парламентської діяльності як такої,
що обумовлена організацією та здійсненням представництва народу у вищому законодавчому органі
влади (парламенті), актуалізуємо увагу на тому, що саме парламентарії та їхній адміністративний
апарат здатні спрямовувати вектори розвитку суспільних відносин та визначати тип життєдіяльності, характер і динаміку розвитку суспільства в цілому.
Тому важливими є вимоги українського суспільства щодо визначення їх ціннісних орієнтирів
та результативного й ефективного виконання функцій публічного управління в представницьких
органах влади, у тому числі в парламенті України, доброчесності й відповідальності в діяльності на
благо української держави й українського народу.
Мета дослідження полягає в розробці практичних рекомендацій щодо законодавчого
визначення, унормування й уніфікації ціннісних вимог до парламентської діяльності, таких як
відповідальна й доброчесна поведінка парламентаріїв.
Аналіз досліджень та публікацій. Науково обґрунтованими концепціями ціннісного
(аксіологічного) підходу до державного управління у зарубіжній теорії визнані біхевіоралізм
постбіхевіоралізм, структуралізм, інституціоналізм, ситуативізм, перманентність («м’яке
мислення»), каузальність (організаційна кібернетика); у вітчизняній — концепції еволюційного
розвитку державного управління В.Козакова [1], концепції політичного й політико-управлінського
лідерства та елітознавства В.Гошовської [2], відповідальної політико-управлінської еліти М.Пірен
[3], етичної поведінки Т.Василевської [4], архетипів лідерів Т.Новаченко [5] та ін.
З’ясовано, що поведінка народних депутатів України має відповідати цінностям сучасного
українського народу, які віддзеркалюють ідеологічні та світоглядні його уявлення, виражені в їх
моральних принципах і нормах, ідеалах, установках і цілях.
Виклад основних положень. Цінності є складним утворенням, яке ґрунтується на ціннісній
свідомості та ціннісних орієнтаціях особистості. Перша, як правило, є незмінною і належить до
категорії нематеріальних цінностей (духовних, моральних, естетичних), друга — може змінюватись
у залежності від різноманітних впливів та формується як світоглядна наукова цінність.
До моральних (духовних) цінностей, як правило, включають:
- осмислені моральною свідомістю, етично обґрунтовані належні доброчесності й відповідні їм
норми поведінки, такі як мужність, толерантність, вірність, правдивість, щирість та ін.;
- узагальнений зміст основних етичних понять (добро і зло, справедливість, щастя, гідність,
честь, обов’язок тощо) і принципів (альтруїзм, гуманізм, благоговіння перед життям та ін.);
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- безпосередньо важливі для людини універсальні зразки, вимоги, ідеали моралі, які мають
самостійний статус, схвалюються суспільною думкою, знаходять втілення у праві, релігії, мистецтві, філософії [6, С. 708].
Моральними цінностями є, наприклад, вчинки людей, їхня поведінка, спрямована на задоволення або реалізацію суспільних потреб чи інтересів у розумінні такого начала, як добро (ввічливість,
гостинність, пошана, милосердя, вірність даному слову, мужність, самопожертва, безкорисливість,
честь, гідність, совість тощо). Естетичними цінностями є, наприклад, художні твори.
Світоглядними цінностями є філософські або релігійні вчення, ідеологічні символи тощо.
Наукові цінності — це насамперед наукові здобутки, книги й інші знакові системи, що виражають і
передають людям накопичені в науці знання про світ, суспільство, людину. Є й інші види цінностей:
педагогічні, спортивні, ігрові тощо. Так, сукупність економічних цінностей, як правило, називають
«багатством», політичних — «правом», управлінських — «владою», моральних — «добром»,
естетичних — «красою», світоглядних і наукових — «істиною» [7].
Парламентські цінності є сукупністю моральних і світоглядних цінностей, у нашому розумінні
вони характеризуються правом, добром, красою, істиною; є соціальними «благом» як для однієї
особистості, так і для групи людей.
Ми погоджуємось із думкою вітчизняних науковців, що парламентські цінності характеризуються моральною відповідальністю, регулятором якої є совість, тобто здатність особи до морального самоконтролю, та доброчесністю, під якою розуміють «необхідну морально-етичну складову
діяльності, яка визначає межу і спосіб поведінки, що базується на принципах доброго відношення
до громадян та чесності у способі власного життя, виконанні своїх обов’язків та розпорядженні
державними ресурсами» [7].
Тому важливим для нашого дослідження є аналіз поведінки народних депутатів, яку ми
розглядаємо у різних видах — як імпульсивну, нормативну та дійсно відповідальну.
Нами проаналізовано сутність цих видів поведінки народних депутатів та визначені їх характерні
особливості (див. табл. 1).
Таблиця 1.
Види поведінки народних депутатів та їх основні характеристики
імпульсивна

нормативна

відповідальна

- емоційна неврівноваженість,
- низький самоконтроль,
- підвищена агресивність,
- спонтанні бажання,
- низький рівень зацікавленості оточуючими

- впорядкована, стійка, стабільна соціальна взаємодія;
- дотримання соціальних норм
і законів

- особистісна зрілість;
- спроможність усвідомлено і
вільно приймати власні рішення;
- схильність до інтересів інших
людей і суспільства;
- здатність до саморегуляції

Як видно з таблиці 1, імпульсивний тип поведінки депутатів характеризується емоційною
неврівноваженістю, низьким самоконтролем, підвищеною схильністю до агресивних спалахів,
спонтанними бажаннями чи примхами, низьким рівнем зацікавленості оточення. Така поведінка притаманна особистості, схильній діяти без достатнього свідомого контролю, під впливом
зовнішніх обставин або емоційних переживань.
У діяльності народних депутатів такий вид поведінки проявляється у популізмі, тобто
невідповідності слів і дій, та характеризується демагогічними гаслами й необґрунтованими
обіцянками.
Нормативна (стандартна) поведінка притаманна особистостям, здатним до впорядкованої,
стійкої, стабільної соціальної взаємодії; спроможним визначати й дотримуватись соціальних
норм, таких як «вільно і усвідомлено прийняти, прийняти під дією примусу і загрозою санкцій,
демонструвати антагонізм по відношенню до групи чи усвідомлено, вільно відторгнути групові
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норми» [8]; спроможним дотримуватись законів.
У діяльності народних депутатів, як правило, такий вид поведінки проявляється в стабільності
політичної сили та її лідера у політичній системі держави, чітких та зрозумілих ідеологічних
установках і програмах.
На відміну від попередніх двох видів поведінки особистості, останній вид — відповідальна
поведінка — характеризує її особистісну зрілість; спроможність усвідомлено і вільно приймати
власні рішення, обирати цілі та способи, методи й стилі їхнього досягнення; схильність поводити
себе у відповідності до інтересів інших людей і суспільства, а не вузькоегоїстичних інтересах;
дотримуватись прийнятих норм і виконувати рольові обов’язки; мати здатність до саморегуляції,
яка проявляється в усвідомленні самого себе як мотиву вчинків і їх результатів і в усвідомленні та
регулюванні власної можливості бути мотивом змін (чи протидіяти змінам) в навколишньому світі
й у власному житті.
У діяльності народного депутата такий вид поведінки проявляється у його персональному
голосуванні, ставленні до депутатського мандата, дотриманні депутатської присяги.
Нами проаналізовано текст присяги народного депутата України (ст. 79 Конституції України
[9]) і порівняно її з присягами інших відповідальних посадовців держави, які мають особливий
соціальний статус, зокрема, з присягою Президента України (ст. 104 Конституції України [9]),
державного службовця (ст. 36 Закону України «Про державну службу» [10]), посадової особи
місцевого самоврядування (ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
[11]) — див. табл. 2.
Таблиця 2.
Аналіз присяг деяких відповідальних посадових осіб держави,
які мають особливий соціальний статус (на прикладі ключових слів)
Вид присяги

Ключові слова

Президента України

вірність, суверенітет, незалежність, благо, добробут, обов’язки,
права і свободи, авторитет України

Народного депутата України

вірність, суверенітет, незалежність, благо, добробут, обов’язки

Державного службовця

відповідальність, права, свободи й законні інтереси, честь
держави, сумлінно виконувати свої обов’язки

Посадової особи місцевого
самоврядування

відповідальність, права, свободи й законні інтереси, сумлінно
виконувати свої посадові обов’язки

З’ясовано, що лише в останніх текстах присяги державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, які були прийняті у 2016 році, є посилання на відповідальність та
конкретні посадові обов’язки (повноваження). Вважаємо, що присяги й інших посадових осіб з
особливим соціальним статусом мають ґрунтуватись на поняттях відповідальності, обов’язку,
доброчесності.
У першу чергу це має стосуватись народних депутатів як представників Українського народу
у Верховній Раді України й уповноважених ним протягом строку депутатських повноважень
здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України, зокрема
законом «Про статус народного депутата України» (ст. 1) [12].
Таким чином, у сфері депутатської діяльності кодекс поведінки має забезпечити ефективну,
етично коректну діяльність народних депутатів та запобігти використанню депутатських
повноважень з корисливими цілями. Поведінка особи в ролі депутата не має бути лише на її сумлінні. «Така людина повинна знати конкретно, що від неї вимагається, що категорично забороняється,
що в певних обставинах допускається, що непристойно робити, пропонувати чи приймати, що
кидає тінь на репутацію та викликає підозру» [13].
Наприклад, міжнародні організації зазвичай підтримують створення етичних кодексів для
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представників державної влади та місцевого самоврядування. Так, у 1996 р. на Генеральній Асамблеї
ООН був прийнятий «Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб» (Резолюція
51/59 ГА 82-го пленарного засідання від 12 грудня 1996 р.). Рада Європи у травні 2000 р. схвалила
Рекомендації Комітету Міністрів щодо Кодексу поведінки державних службовців. Прийняття
етичних кодексів стосовно депутатів (міжнародних, національних, регіональних, місцевих)
має свої нюанси та складності. Міжнародними інституціями зазначається, що питання, які
стосуються обраних представників, є дуже делікатними за своєю природою. Обрані представники
є відповідальними перед своїми виборцями й/або своєю партією. Разом з тим, вони представляють
державні інтереси, що вимагає від них підзвітності, прозорості та чесності. Традиція (звичай)
відіграє значну роль у розвитку ситуації в окремих державах. Однак міжнародні організації все
ж таки здійснюють спроби узагальнити етичні норми й щодо депутатської діяльності, вважаючи
їх важливим засобом боротьби з корупцією та закритістю влади. Необхідність у кодифікуванні
основних етичних вимог до депутатів зумовлена певними потребами, як правило, у зміцненні
довіри громадян, забезпеченні ефективної депутатської діяльності, вдосконаленні відносин у
депутатській діяльності, уніфікації вимог до депутатів.
Ми погоджуємось із думкою Т.Василевської [4] про те, що кодекси поведінки можуть стати
основою для формування соціальної відповідальності депутатського корпусу та кожного з його
представників і підставою для суспільної оцінки їхніх дій. Сукупність етичних приписів необхідна
для вияву чітких орієнтирів поведінки депутатів і створення певних шаблонів, які роз’яснюють
поведінку, а також для підвищення рівня раціональності та моральності в депутатській діяльності.
Закріплені ззовні моральні приписи відкривають депутатам можливості для достатньо вільного
орієнтування в стандартних, повсякденних ситуаціях, позбавляючи їх від необхідності кожен раз
здійснювати моральний вибір.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Вважаємо, що уніфікація вимог до народних
депутатів, запровадження єдиних кодексів їхньої поведінки, внесення змін у текст присяги
народних депутатів щодо посилення позицій відповідальності та доброчесності, чітке виконання
повноважень, визначених законом, сприятимуть усуненню тих негативних явищ, які, на жаль,
ще присутні у вітчизняній парламентській діяльності, і які пов’язані з політичною корупцією,
непотизмом, іншими негативними проявами в поведінці парламентаріїв.
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СЬОМА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ЧИТАННЯ»
26-27 травня 2017 року
Будинок урочистих офіційних прийомів, вул. Грушевського, 22, м. Київ

ПРОГРАМА
Робочі мови: українська, англійська
26 травня 2017, п’ятниця
08.45

Реєстрація

09.15

Відкриття Сьомої міжнародної наукової конференції «Парламентські читання»
Вітальні слова
• Ігор КОГУТ, Директор програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність,
демократичне парламентське представництво»
• Світлана МАТВІЄНКО, Голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив
• Лідія ДАНИЛЕНКО, Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного
управління при Президентові України

09.30

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА
Роль соціальних медіа в підсиленні парламентської демократії за результатами
виборів у Франції та США — уроки для молоді й всього суспільства
Роль соціальних медіа в політичних подіях вже не піддається сумніву. Соціальні
мережі дають політикам можливість бути ближчими до своїх виборців, ефективно
комунікувати державну політику та швидко реагувати на політичні виклики. Проте
в епоху «фейкових новин» та пост-правди соціальні медіа можуть стати небезпечною
зброєю у поширенні неправдивої політичної інформації. Як використовувати соціальні
медіа для ефективної комунікації з суспільством? Чи можуть соціальні медіа сприяти
розвитку сталої демократії?
• Д-р. Йозеф МАНТЛ, Заступник голови Інституту «Go-Governance» (Відень,
Австрія)

11.00

Кава-перерва

Парламентські читання

11.30

103

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА
Як створити ефективний та прозорий парламент в Україні
Модератор: Світлана ЗАЛІЩУК, Народний депутат України
Тенденція останніх років в Україні вимірювати ефективність роботи парламенту
кількістю поданих законопроектів та прийнятих законів призвела до того, що
Верховна Рада опинилася в полоні «законодавчого цунамі», а самі закони відірвані
від державної політики. Законодавчий процес в Україні, часто непередбачуваний
та хаотичний, потребує системних змін з акцентом на посилення координації
між суб’єктами законодавчої ініціативи. Цього можна досягти, перш за все,
внутрішньою реформою та підвищенням інституційної спроможності Верховної
Ради. Парламентська реформа, прогрес якої піддається постійній критиці, має
вирішувати комплекс питань від організації розкладу сесій, співпраці з громадянським
суспільством до ролі фракцій та комітетів у виробленні політики. Досвід країн з
усталеною парламентською демократією, зокрема Німеччини, свідчить, що такі
зміни потребують політичної волі та терплячості. Як покращити комунікацію
між парламентом та урядом? Як зробити діяльність Верховної Ради ближчою
до стратегічних планів у процесі вироблення політики? Як зробити парламент
ефективним та прозорим, засновуючись на кращих світових практиках?
• Ян МЕНЦЕР, Радник з питань зовнішньої політики, політичний консультант з
питань зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу Німеччини та
німецького депутата Д-р. Йохана Вадефула (Берлін, Німеччина)
• Олександр ПІСКУН, Керівник програм розвитку демократії та врядування
відділу сприяння розвитку демократії та врядування Агентства Сполучених
Штатів Америки з міжнародного розвитку
• Олександр ЗАСЛАВСЬКИЙ, Заступник Голови Ради Лабораторії законодавчих
ініціатив
• Джонатан МЕРФІ, Керівник проекту ЄС-ПРООН «Рада за Європу» в ПРООН
в Україні

13.00

Обід

14.00

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА
Українські та світові практики дослідження внутрішньо-парламентських процесів.
Теорії та практики
Модератор: Ольга ЖМУРКО, Директорка Ромської програм-ної ініціативи
Міжнародного Фонду «Відродження»
Періодична і змістовна оцінка парламенту є потужним інструментом для
забезпечення його ефективної роботи і підтримки довіри громадян. Методи
дослідження діяльності парламенту є актуальною темою як для інститутів
громадянського суспільства, так і для науковців. У фокусі дискусії опиняться такі
питання: які дані про діяльність ВРУ є доступними та які методи можуть бути
застосовані до аналізу цих даних?
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• Володимир ПАНІОТТО, Доктор філософських наук, професор, викладач
кафедри соціології, генеральний директор КМІС
• Олександр ДИШЛЕВИЙ, Директор центру «Соціальні індикатори»
• Анатолій БОНДАРЧУК, Керівник проекту Громадянської мережі ОПОРА в
рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне
парламентське представництво»
15.30

Кава-перерва

15.50

Доповіді учасників
Модератор: Олена ІВАЩЕНКО, Кандидат юридичних наук, науковий співробітник
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Доповіді:
• Методологія досліджень внутрішніх парламентських процесів у зв’язку із
методологією правотворчості (філософсько-психологічний дискурс) (Михайло
Костицький, м. Київ, Україна)
• Парламент у фокусі теорії вибору: конструювання методології дослідження
депутатів (Денис Яковлев, м. Одеса, Україна)
• Теорія практик, габітусу, полів і капіталів П’єра Бурдьє в дослідженні
внутрішньопарламентських процесів (Олександра Іванюк, м. Люблін, Польща)
• Щодо проблеми підвищення прозорості, передбачуваності, ефективності та
відкритості процесу роботи Верховної Ради України (Лусіне Акопян, м. Київ,
Україна)
• Прозорість та відкритість парламенту в контексті громадянської довіри (Юлія
Біденко, м. Харків, Україна)
• Підзвітність діяльності Верховної Ради України: реалії та перспективи (Максим
Романов, м. Дніпропетровськ, Україна)
• Незалежний експертний контроль як інноваційний інститут публічного
управління (Анатолій Шишак, м. Київ, Україна)

17.30

Закриття першого робочого дня Конференції

27 травня 2017, субота
10.00

Реєстрація. Вітальна кава

10.30

Доповіді учасників
Модератор: Олена ІВАЩЕНКО, Кандидат юридичних наук, науковий співробітник
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Доповіді:
• Організація взаємодії парламенту та уряду в Україні: проблеми та шляхи
подолання (Наталя Малишкіна, м. Харків, Україна)
• Правове регулювання парламентського імунітету: порівняльна характеристика
національного законодавства та законодавства зарубіжних країн (Ірина Рижук,
м. Хмельницький, Україна)
• Проблема дотримання політичними партіями своїх передвиборних програм
(Кіра Нечай, м. Київ, Україна)
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• Вплив Конституційного Суду України на діяльність парламенту в аспекті забезпечення
прав і свобод людини і громадянина (Максим Бабак, м. Запоріжжя, Україна)
• Характеристика парламентаризму Федеративної Республіки Німеччина, Австрійської
Республіки та Швейцарської Конфедерації — порівняльний конституційний аналіз
(Пилип Демченко, м. Київ, Україна)
• Формування парламентської більшості як передумова запровадження ефективних
національних стратегій на шляху до розвитку країни (Лоліта Колбасюк, м. Київ,
Україна)
• Шляхи вдосконалення механізму дострокового припинення повноважень Верховної
Ради України (В’ячеслав Луцков, м. Одеса, Україна)
• Модернізація системи суб’єктів права законодавчої ініціативи в Україні у контексті
становлення національного парламентаризму (Микола Марченко, м. Київ, Україна)
• Політичні маніпулювання як негативне явище в діяльності парламенту (Владислав
Янковський, м. Чернівці, Україна)
12.30
13.30

Обід
Доповіді учасників
Модератор: Володимир ВЕНГЕР, Керівник секретаріату Комітету Верховної Ради
України з питань правової політики та правосуддя
Доповіді:
• Ціннісно-орієнтована парламентська діяльність: проблеми та шляхи їх вирішення в
Україні (Лідія Даниленко, м. Київ, Україна)
• Психо(пато)логія парламентського лобізму (Олександра Телегузова, м. Вінниця,
Україна)
• Хронотоп парламенту України як концептуальна схема вирішення суспільних
проблем (Ольга Жорнова, Олена Жорнова, м. Запоріжжя, Україна)
• «Електронний парламент» як структурна складова розвитку взаємовідносин держави
та суспільства: європейський досвід та Україна (Ірина Динник, м. Київ, Україна)
• Кодекс депутатської етики в контексті України та міжнародного досвіду (Оксана
Когут, м. Київ, Україна)
• Формування стратегічних напрямків функціонування електронного урядування як
інструменту відкритості органів державної влади (Анастасія Константинівська, м.
Київ, Україна)
• Теоретична модель регулювання ринку послуг вищої освіти України в умовах
європейської інтеграції (Олена Мусієнко, м. Київ, Україна)
• Професійний парламент як запорука якісної роботи законодавчого органу України
(Богдан Сичов, м. Чернівці, Україна)
• Відповідальність та доброчесність як ціннісні складові парламентської діяльності
(Марина Твердохлєб, м. Київ, Україна)
• Порівняльний аналіз ключових елементів вільного мандату народного депутата
України, члена нижньої палати парламентів Сполучених Штатів Америки та
Великобританії (Анна Філіппова, м. Київ, Україна)

15.30

Підбиття підсумків конференції
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СПІКЕРИ
Йозеф МАНТЛ
Заступник голови Інституту «Go-Governance»
Австрійський підприємець у сфері комунікацій, фокусується на кампаніях,
подіях і Digital Media. Має докторський ступінь з права Віденського
університету і ступінь магістра гуманітарних наук Коледжа Емерсона у
Бостоні, де він навчався як стипендіат програми Фулбрайта. Д-р. Мантл
є Членом правління Асоціації мобільного маркетингу, член асоціації
Австрійських Стартапів і лектор Віденського університету прикладних
наук з питань управління і комунікації. Д-р. Мантл є співредактором
видань «Комунікаційна стійкість — перспективи в політиці, економіці
й суспільстві», «Мобільний маркетинг від АРР до Z», «Транспарентність
і комунікація Європейського Союзу», «Я підключаюсь — Як успішно
підключитись до мережі».
Ян МЕНЦЕР
Радник з питань зовнішньої політики, політичний консультант з
питань зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу
Німеччини та німецького депутата Д-р. Йохана Вадефула
Німецький експерт з питань зовнішньої політики. Сфера його досліджень
включає зовнішню політику Німеччини, ставлення Німеччини до політики
Східної Європи, Росії та США, майбутнє НАТО, а також російський вплив на
Європу. Очолює дослідницьку групу Східної Європи / Кавказу / Центральної
Азії на Кельнському Форумі міжнародних відносин і безпекової політики.
Консультував український парламент з питань реформи регламенту. У 2013
був учасником виборчої кампанії на підтримку Ангели Меркель.
Олександр ДИШЛЕВИЙ
Директор центру «Соціальні індикатори»
З 2007 науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології
ЛТД. До 2007 обіймав посаду виконавчого директора Фонду «Демократичні
ініціативи». Експерт-соціолог, який реалізував низку успішних проектів,
серед яких: регулярні опитування КМІС народних депутатів Верховної Ради
України, що виконувалися починаючи з 1998 до грудня 2015; опитування
400 представників керівного складу окружних виборчих комісій і 2000
членів дільничних виборчих комісій у рамках дослідження «Передвиборче
та післявиборче опитування членів дільничних виборчих комісій — 2014»
тощо.
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Володимир ПАНІОТТО
Доктор філософських наук, професор, викладач кафедри соціології,
генеральний директор КМІС
Віце-президент Української асоціації маркетингу, член правління
Соціологічної асоціації України, член ESOMAR, WAPOR, ASA, член
редакційного правління декількох часописів («Социология: теория,
методы, маркетинг», «Маркетинговые исследования», «Статистика
України» (Україна), «4 М: методология, методика, математические методы»
(Росія) та інші). Його головні роботи стосуються методів соціологічних та
маркетингових досліджень. Видав 10 книг і більше 200 статей.
Анатолій БОНДАРЧУК
Керівник проекту Громадянської мережі ОПОРА в рамках Програми
USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне
парламентське представництво»
З 2017 керівник проекту Громадянської мережі ОПОРА в рамках Програми
USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське
представництво». До цього протягом двох останніх років працював
аналітиком Громадянської мережі ОПОРА в рамках Програми USAID
РАДА. Займався моніторингом роботи комітетів Верховної Ради України.
Має більш як шестирічний досвід незалежного спостереження за виборами
різних рівнів в Україні. Керівник виборчих програм Громадянської мережі
ОПОРА у Рівненській області (квітень 2012 — листопад 2016).
Олександр ЗАСЛАВСЬКИЙ
Заступник Голови Ради Лабораторії законодавчих ініціатив
Керівник проекту ЛЗІ в рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність,
підзвітність, демократичне парламентське представництво». Автор низки
досліджень у сфері місцевої демократії, участі громадськості в процесі
ухвалення рішень, парламентського моніторингу. Політолог, випускник
Факультету соціальних наук та соціальних технологій Національного
університету «Києво-Могилянська академія».

Олександр ПІСКУН
Керівник програм розвитку демократії та врядування відділу сприяння
розвитку демократії та врядування Агентства Сполучених Штатів
Америки з міжнародного розвитку
Народний депутат України першого скликання (1990-1994). У 19931994 — перший заступник Міністра у справах національностей та
міграції. Працював в українських і міжнародних неурядових установах,
що опікуються питаннями прав людини та розвитку громадянського
суспільства; консультантом з законодавчих питань Консультативнодорадчої ради при Верховній Раді України; Заступником директора
Міжнародного Фонду «Відродження»; Головним редактором українського
журналу «Питання міграції»; автор посібника «Основи міграційного права.
Порівняльний аналіз».
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Джонатан МЕРФІ
Керівник проекту ЄС-ПРООН «Рада за Європу» в ПРООН в Україні
За останні 15 років він надавав консультаційні послуги для більше ніж 25
парламентів Африки, Азії, Європи та арабського регіону. Він виконував
звіти та розробляв політики для таких міжнародних організацій, як ООН,
Світовий Банк і Європейський Союз. Джонатан працював у Тунісі з 2012 до
2015, де очолював проект ПРООН зі сприяння демократичному переходу
після Жасминової революції (2011) і був залучений до інклюзивного
проце-су розроблення першої демократичної конституції. Джонатан має
докторський ступінь з міжнародного менеджменту Кембриджського
університету і викладає на постійній основі в Кардифському університеті,
що у Великій Британії. Він опублікував чотири книжки і численні
статті про міжнародне співробітництво, міжнародний менеджмент та
демократизацію.
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МОДЕРАТОРИ
Світлана ЗАЛІЩУК
Народний депутат України
У жовтні 2014 Світлану Заліщук було обрано народним депутатом України.
Вона є членом Комітету у закордонних справах та головою підкомітету з
питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції. Світлана
п’ять років працювала виконавчим директором ГО «Центр UA», що
опікується правами людини та боротьбою з корупцією. Також Світлана була
координаторкою кількох впливових громадянських кампаній, включно з
«Реанімаційним пакетом реформ», які після подій Євромайдану об’єднали
понад 50 неурядових організацій та різних експертів у справі просування
демократичних реформ і політик.
Олена ІВАЩЕНКО
Кандидат юридичний наук, науковий співробітник Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Експерт та тренер проекту «Впровадження Конвенції ООН про права
дитини» (2017-2020) Жіночого консорціуму України за підтримки Save the
Children International. Автор низки публікацій з питань співвідношення
міжнародного та національного права. Випускниця Української школи
політичних студій. У 2014 успішно захистила дисертаційне дослідження:
«Міжнародне право у національному правопорядку європейських
держав та застосування міжнародного права національними судами».
понад 50 неурядових організацій та різних експертів у справі просування
демократичних реформ і політик.
Ольга ЖМУРКО
Директорка Ромської програмної ініціативи Міжнародного Фонду
«Відродження»
З 2005 до 2009 була начальницею відділу збору даних Київського
міжнародного інституту соціології. З 2009 до 2013 обіймала посаду
координаторки ініціативи «Legal Empowerment of the Poor» та менеджерки
програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження». З
2013 — директорка Ромської програмної ініціативи Міжнародного фонду
«Відродження»
Володимир ВЕНГЕР
Керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань
правової політики та правосуддя
З 2014 обіймає посаду керівника секретаріату Комітету Верховної Ради
України з питань правової політики та правосуддя. Кандидат юридичних
наук, старший викладач, доцент кафедри загальнотеоретичного
правознавства та публічного права Національного університету «КиєвоМогилянська академія». Підготував більше 10 наукових публікацій у галузі
конституційного права та парламентаризму.
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