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ВСТУП
Конституція України 1996 р. закріпила істотні держав

ні перетворення, що сталися в Україні з набуттям незалеж
ності, проголосила народ сувереном, єдиним джерелом 
влади у державі. Для того щоб таке проголошення не за
лишалося декларацією, повинні існувати реальні процеду
ри виявлення і здійснення волі народу, перетворення на
родовладдя з формального атрибуту держави на реальний 
політико-правовий інститут і механізм.

Обрання теми монографічного дослідження обумовлене 
як її недостатньою теоретичною розробленістю на сучасно
му етапі, так і практичною значущістю цих проблем та їх 
вирішення. За радянських часів у науці державного права 
приділялася увага дослідженню участі громадян в управ
лінні державними і громадськими справами. Але сьогодні 
таке дослідження є необхідним з урахуванням нових чин
ників, політико-правових реалій, зумовлених тим, що 
Україна стала незалежною суверенною державою. Новими 
є і конституційне законодавство, і суспільно-політичний 
лад держави. Висновки ж сучасних теоретичних досліджень 
з цього питання не безперечні, далеко не всі аспекти роз
глядуваної проблеми висвітлені. Доречним є переосмислен
ня ідеї участі громадян в управлінні державними справами 
з урахуванням сучасних соціальних, економічних, полі
тичних, геополітичних, історичних, національних, інсти- 
туційних передумов такої участі, рівня політичної культу
ри громадян та їх загального культурно-освітнього рівня, 
розвитку громадської думки.

У науці конституційного права питання про конститу
ційні права і свободи особи, їх розвиток, систему дослідже
ні значно повніше, ніж проблема механізму їх практичної 
реалізації, не говорячи вже про розробку механізму реалі
зації кожного конкретного суб’єктивного права. Вважаємо,
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що акценти в конституційно-правових дослідженнях прав 
і свобод громадян на нинішньому етапі об’єктивно мають 
зміщатися в бік пошуку шляхів їх реалізації та механізму 
їх здійснення в сучасних умовах державотворення.

Конституція України піднесла на якісно новий рівень 
систему юридичних гарантій прав і свобод особи. Водночас 
сучасний стан їх наукового осмислення не охоплює всіх 
аспектів даної проблеми. З огляду на це виникає потреба 
не лише у формулюванні загальної теорії правових гаран
тій, а й у розробці теорії конституційних гарантій (їх по
няття, видів, системи й ролі) відносно окремих конститу
ційних суб’ єктивних прав у політичній сфері і, зокрема, 
щодо гарантування основоположного політичного права 
громадян — брати участь в управлінні державними спра
вами. Вирішення відповідних теоретичних питань має 
об’єктивно сприяти вдосконаленню механізму втілення 
цього права в життя. Вивчення права громадян України на 
участь в управлінні державними справами зумовлено також 
необхідністю критично переосмислити діючі в цій сфері 
законодавчі акти України, практику їх застосування, для 
того щоб виробити рекомендації щодо їх удосконалення, 
забезпечення цього права громадян у системі відповідних 
конституційних правовідносин.

Мета монографічного дослідження полягає в науковій 
розробці, узагальненні та системному аналізі конституцій
но-правових засад права громадян України на участь в 
управлінні державними справами; обґрунтуванні необхід
ності та розробці конкретних практичних пропозицій щодо 
вдосконалення конституційно-правового механізму та га
рантій його реалізації; заповненні теоретичних прогалин, 
які мають місце в конституційно-правовій теорії з цієї про
блематики.

Досягнення наміченої мети забезпечується вирішенням 
таких питань: визначення історико-правових передумов 
конституційної регламентації прав громадян України в 
політичній сфері, насамперед права на участь в управлінні 
державними справами; аналіз розвитку ідеї участі громадян 
в управлінні державними справами у правовій науці за 
радянських часів та в науці конституційного права на су
часному етапі; визначення змісту та формулювання понят
тя участі громадян України в управлінні державними 
справами; з ’ясування особливостей конституційно-право
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вого регулювання права громадян на участь в управлінні 
державними справами в Україні та правомочностей, що 
входять до його складу; аналіз міжнародно-правових стан
дартів цього права громадян та досвіду їх втілення в кон
ституціях зарубіжних (здебільшого європейських) країн; 
визначення поняття і структури конституційно-правового 
механізму реалізації права громадян України на участь в 
управлінні державними справами, виявлення недоліків 
цього механізму, а також чинників, що впливають на його 
ефективність у сучасних умовах; розмежування форм реа
лізації права громадян на участь в управлінні державними 
справами за різними критеріями, аналіз конкретних форм 
такої участі; визначення системи конституційно-правових 
гарантій цього права громадян України; формулювання 
пропозицій щодо подальшого вдосконалення конституцій
но-правового механізму реалізації права громадян України 
на участь в управлінні державними справами.

Методологічну основу монографічного дослідження 
складає загальнонауковий діалектичний метод, який дає 
можливість проаналізувати проблеми участі громадян в 
управлінні державними справами у взаємозв’язку і взаємо
залежності, цілісності та всебічності, динаміці розвитку. 
Із спеціальних методів дослідження в роботі використову
валися: історико-правовий — для аналізу історичних перед
умов конституційно-правової регламентації прав громадян 
України у політичній сфері; порівняльно-правовий — для 
аналізу та порівняння міжнародно-правових стандартів 
права громадян на участь в управлінні державними спра
вами, досвіду їх втілення в конституціях зарубіжних країн 
та України; формально-логічний — для розмежування і 
формулювання понять та визначень (участь в управлінні 
державними справами, конституційно-правовий механізм 
її реалізації, конституційно-правові гарантії такої участі 
тощо); системно-структурний — для класифікації та визна
чення системи форм реалізації права громадян на участь в 
управлінні державними справами, його конституційно- 
правових гарантій; статистичний та соціологічний — для 
з ’ ясування кількості звернень громадян до державних 
органів, висвітлення рівня політичної активності громадян 
України на виборах, референдумах, під час реалізації ін
ших форм народовладдя.
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Теоретичну основу монографічного дослідж ення 
становлять праці таких радянських учених-юристів, як 
М. В. Вітрук, Л. Д. Воєводін, В. М. Горшеньов, В. Є. Гулієв, 
Ю. М. Козлов, В. В. Копєйчиков, В. Ф. Коток, Б. П. Ку- 
рашвілі, В. 0. Кучинський, Б. М. Лазарев, О. І. Лєпьошкін, 
В. І. Новосьолов, О. В. Оболонський, В. С. Основін, В. А. Па- 
тюлін, Ф. М. Рудинський, В. В. Смирнов, І. М. Степанов,
A. П. Таранов, Ю. О. Тихомиров, М. П. Чудаков, В. М. Чхі- 
квадзе, Г. X. Шахназаров, В. С. Шевцов; сучасних україн
ських учених — Ю. П. Битяк, А. 3. Георгіца, Л. Т. Кривен
ко, С. Л. Лисенков, О. Г. Мурашин, М. П. Орзіх, В. Ф. По- 
горілко, П. М. Рабінович, В. В. Речицький, В. С. Семенов,
B. Є. Скомороха, М. І. Ставнійчук, Ю. М. Тодика, О. Ю. Тоди- 
ка, В. Л. Федоренко, М. І. Хавронюк, М. В. Цвік, В. Д. Явор- 
ський; російських дослідників — С. С. Алексеев, М. В. Баг
лай, Н. В. Варламова, Б. С. Ебзеєв, А. І. Ковлер, К. І. Коз
лова, С. О. Кондратьев, О. О. Кутафін, О. А. Лукашева, 
М. І. Матузов, В. Є. Чиркін; західних учених — С. Бар- 
толіні, Б. Турне, Р. Далтон, М. Дюверже, Ж.-П. Жакке, 
Ф. Люшер, Г. Ханай; дореволюційних дослідників — М. Дра
гоманов, В. Гессен, М. Грушевський, П. Логінов, М. Міх- 
новський, Б. Чичерін та ін.

Монографія є першим в Україні на сучасному етапі 
комплексним науковим дослідженням конституційного 
права громадян України на участь в управлінні державни
ми справами, в якому сформульовано низку понять, кон
цептуальних теоретичних висновків і практичних рекомен
дацій щодо вдосконалення реалізації громадянами цього 
права. Положення підрозділу «Вибори та референдуми як 
основоположні форми участі громадян України в політич
ному процесі» викладаються на основі наукових робіт авто
ра, відзначених дипломами переможців за результатами 
трьох Всеукраїнських конкурсів на кращу наукову роботу 
серед аспірантів вищих навчальних закладів з питань ви
борів та референдумів в Україні, що проводилися Міністер
ством освіти і науки України та Центральною виборчою 
комісією України у 2002, 2003, 2004 роках.

Сформульовані в монографії пропозиції і висновки мо
жуть бути використані: у науково-дослідній сфері — для 
подальшої розробки теорії участі громадян в управлінні 
державними справами, проблем народовладдя, розвитку 
політичних прав громадян; у сфері правотворчості врахо
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вані як теоретичний матеріал при розробці й прийнятті 
законів України та інших нормативно-правових актів, що 
визначають механізм реалізації громадянами права на 
участь в управлінні державними справами; у правозасто- 
совній діяльності — для оптимізації форм і методів участі 
громадян України в управлінні державними справами; у 
навчальному процесі — при підготовці відповідних розділів 
підручників, навчальних посібників, навчально-методич
них рекомендацій з конституційного права України, у ви
кладанні курсу конституційного права України, у науково- 
дослідній роботі студентів; у правовиховній роботі серед 
населення монографія може служити підвищенню правової 
культури посадових осіб та громадян України, подоланню 
відчуження громадян від влади, вкоріненню в масову сві
домість переконання про необхідність залучення їх до 
управління державними справами та роз’ясненню можли
вих форм такої участі і тим самим сприяти формуванню у 
громадян демократичної політико-правової культури.



Розділ 1

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ 
ЗАСАДИ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ 
ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

fj І Історико -правові передумови конституційної 
реї і.імі-іиації прап і свобод громадян України в 

політико-правовій сфері

Умне 11, и у 11 рі шлім ні справами держави являє собою дина
мічні1 сої ііальне явище, яке історично змінюється під впливом 
різних чинників. Його розвиток має не тільки суб’єктивно, 
але й об’єктивно зумовлений, закономірний характер. Для 
того щоб проаналізувати питання розвитку держави і су
спільства на сучасному етапі, необхідно звернутися до мину
лого, відібрати цінний історичний досвід з метою його ви
користання на сучасному етапі державотворення.

Ю. О. Тихомиров зазначав, що однією із закономірностей 
розвитку систем управління є те, що держава і політична 
система, що їх уособлюють, зазнають змін у межах значних 
історичних періодів1. За словами А. І. Ковлера, ми часом 
не підозрюємо, які величезні потенції містить у собі мину
ле демократії, і від нашого історичного бачення проблем 
сучасності залежить, чи відновляться хоча б деякі з тради
цій, які довели свою працездатність. Тим самим забезпечу
ється перехід кращих традицій демократії з покоління в 
покоління, від епохи до епохи2.

1 Див.: Тихомиров Ю.А. Управление делами общества (Субъ
екты и объекты управления в социалистическом обществе). — М.: 
Мысль, 1984. — С. 25.

2 Див.: Ковлер А. И. Исторические формы демократии: про
блемы политико-правовой теории. — М.: Наука, 1990. — С. 32.
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I Іпсамперед, необхідно згадати про роль загальнолюд
ської скарбниці у становленні державно-правових понять. 
І луї народного суверенітету, належності громадянам держа
ки політичних прав і свобод, політичного режиму, заснова
но і <> на відповідальній участі в управлінні більшості грома
ми и держави, знайшли втілення у творчості Ш. Монтеск’є, 
Ж. Ж. Руссо, І. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха, О. Ради
щева, М. Сперанського, Б. Чичеріна, М. Чернишевського 
та ін.

II олітичні права і свободи мають історично прогресивний 
характер1. Як права людини «першого покоління», вони 
і > ули вперше проголошені в епоху буржуазних демократич- 
іпіх революцій. Саме тоді виникла ідея політичної участі 
громадян в управлінні суспільством і державою, яка зна
йшла своє відображення вже у буржуазних конституціях 
XVIII — XIX століть.

Спільною рисою доктрин ідеологів американської та 
французької буржуазних революцій була орієнтація на 
права індивіда. У Конституції СІЛА 1787 р., Конституції 
Франції 1791 р. отримала своє обґрунтування ідея політич
ної участі як участі громадян в устрої й управлінні суспіль
ством і державою. Але «політична участь зводилася пред
ставниками майже всіх буржуазних ідейних течій того часу 
до цензової участі у виборах, а для « гідних » — у законодав- 
■ і ій і контрольній діяльності парламенту » 2. Пізніше історія 
сучасних демократій розвивалася шляхом постійного роз
ширення залучення громадян до виборів та інших форм 
політичної участі.

Українська національна конституційна думка розви
валася під впливом цих ідей, звичайно, ґрунтуючись на 
власному державотворчому досвіді. Одна з найбільш роз
повсюджених тез сучасної вітчизняної політичної та право
вої думки — це слабкість юридичних традицій і досвіду 
участі громадян України у політичному процесі. Важливо 
з’ясувати, які історичні корені має нинішній стан суспіль
ного розвитку.

1 Д и в Патюлин В. А. Государство и личность в СССР (Право
вые аспекты взаимоотношений). — М.: Наука, 1974. — С. 155.

2 Див.: КовлерА. И., Смирнов В. В. Демократия и участие в по
литике: Критические очерки истории и теории. — М.: Наука, 
1986. — С. 147.
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Вітчизняні дослідники називають першою або, принай
мні, однією з перших європейських конституцій в сучасно
му розумінні «Пакти й Конституції законів та вольностей 
Війська Запорозького», складені як договір між гетьманом 
Пилипом Орликом і Військом Запорозьким (народом У кра
їни) та прийняті 5 квітня 1710 р. у Бендерах. Конституція 
Пилипа Орлика була написана під значним впливом ідей 
західноєвропейського парламентаризму і закладала головні 
принципи республіканської форми правління1. Вона ніко
ли не реалізовувалася на практиці і тому залишилася тіль
ки історико-правовою пам’яткою. Проте вона є невід’ємною 
частиною досвіду розвитку української національної дер
жавності. Принципове значення стосовно зародження ідей 
участі в управлінні державою має параграф VI Конституції 
1710 р., де закладені принципи управління та діяльності 
органів державної влади. У ньому пропонується поновити 
традицію «збирати приватні й публічні ради, обмірковую
чи спільне благо батьківщини». На ці Генеральні Ради 
мають з’являтися «відповідно до наказу Гетьмана і згідно 
з законним обов ’язком не лише полковники зі своїми уряд
никами і сотниками, не тільки Генеральні Радники від усіх 
полків, але й посли від Низового Війська Запорозького для j 
слухання і обговорення справ, щоб взяти активну участь» 
і «прийняти правильне рішення». При цьому «завжди як 
козацькі, так і прості урядники, а особливо полковники, 
повинні обиратися вільним волевиявленням і голосуванням 
і після виборів затверджуватися гетьманською владою» 
(параграф X)2.

Період XIX — початку X X  ст. увійшов в історію Укра
їни як доба українського національного відродження. Так,
М. Драгоманов розробив конституційний проект перетво
рення Російської імперії на децентралізовану федеративну 
державу — « Проэктъ основаній устава украинскаго общества 
«Вольный союзъ» — «Вільна спілка»» (1884 р.). Головною 
національною метою у проекті визначається політична сво
бода, включаючи «свободу сходів, прохань і заяв», «свободу 
товариств і спілок». Установлювалося, що закони про ви
бори мали складатися таким чином, щоб обрані могли пред-

1 Історія української Конституції /  Упоряд. А. Г. Слюсаренко,
М. В. Томенко. — К.: Право, 1997. — С. 6.

2 Там же. — С. 38, 41.
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ставляти не тільки більшість, але й меншість, що «виборці 
повинні мати право складати для своїх обраних накази»1.

Під значним впливом ідей М. Драгоманова був створений 
проект Основного закону «Самостійної України» Спілки 
народу українського, утворений групою членів Української 
Народної Партії (1905 р.), автором якого вважається хар
ківський адвокат М. Міхновський. У главі «Українці й їх 
права» цього проекту закріплювалося право збиратися без 
попереднього повідомлення або згоди якоїсь влади, право 
на створення спілок, право звертатися до влади з петиціями, 
«підписаними одним або багатьма». В контексті досліджен
ня політичних прав прогресивними для свого часу є такі 
положення: «уся влада належить народові українському»; 
право законодавчої ініціативи належить (у тому числі) 
«кожній групі громадян не менш як з 25 тисяч людей»; 
«члени обох законодавчих хат представляють увесь народ 
український, а не тільки ту громаду або землю, яка їх об
рала»; право обирати належить кожному громадянинові, 
якому є 25 років і що живуть у тій самій громаді не менше 
року; «право бути вибраним належить кожному українце
ві, що вміє говорити, читати й писати по-українськи, має 
25 років і ще не дійшов 70 років»; «Президент вибирається 
усім народом українським через плебісцит на 6 років»2.

У період 1917-1920 рр. було прийнято чимало актів 
конституційного характеру — Універсали Центральної 
Ради, її закони про вибори, про основи тимчасового управ
ління в Україні, про громадянство; закони про тимчасовий 
державний устрій України П. Скоропадського, гетьманські 
ухвали про цензові вибори; Статут Української Національ
ної Ради ЗУ HP, декларації та універсали Директорії тощо. 
III Універсал Центральної Ради, оголошений 20 листопада 
1917 р., став першим актом конституційного характеру 
нової Української держави. Цим Універсалом були проголо
шені демократичні свободи слова, друку, зібрань, союзів, 
страйків тощо.

У галузі державного будівництва вагомим з огляду на 
стратегічні завдання Центральної Ради був закон «Про ви
бори до Установчих зборів Української Народної Республі
ки», затверджений 11, 16 листопада 1917 р. Згідно з цим

1 Історія української Конституції /  Упоряд. А. Г. Слюсаренко, 
М. В. Томенко. — С. 66, 68.

2 Там же. — С. 78-80.
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законом право участі у виборах до Установчих зборів УНР 
«мають громадяни Російської республіки обох полів, ко
трим до дня виборів вийде 20 років», а «головній комісії по 
справах виборів» доручалося, зокрема, «загальне пильну
вання ходу виборів і обмірковування засобів, необхідних 
для їх прискорення». У главі «Про забезпечення вільності 
і правильності виборів» закон прямо встановлював систему 
покарань за ті чи інші порушення1.

IV Універсал 22 січня 1918 р. проголосив Україну само
стійною і незалежною державою, влада в якій «буде нале
жати тільки до народу України»2 3. На останньому засіданні 
Центральної Ради 29 квітня 1918 р. було ухвалено проект 
Конституції, або «Статуту про державний устрій, права і 
вільності УНР». Він готувався на зразок європейських де- 
мокротинних конституцій, але не набрав чинності, не діяв 
жодного дня і залишився важливим історико-правовим 
документом. Учені дослідники цієї Конституції зазна- 
401011., що вона «позбавлена будь-якого ідеологічного чи 
пропагандистського забарвлення. Вражає те, що у вирі по
літичних пристрастей народився такий нейтральний до
кумент»2. У розділі II цієї Конституції «Права громадян 
України» вперше безпосередньо зазначалося, що «лише 
громадяни УНР користуються усієї повноти громадянських 
і політичних прав, беруть участь в орудуванню державним 
і місцевим життям через активну і пасивну участь у виборах 
до законодавчих установ і органів місцевого самоврядуван
ня» . Встановлювалося, що «активне і пасивне право участі 
у виборах ... мають всі громадяне УНР, коли їм до дня ви
конання виборчого акту вийде двадцять літ»; «всенародні 
збори вибираються загальним, рівним, безпосереднім, тай- 
ним і пропорціональним голосуванням всіх, хто користу
ється громадянськими і політичними правами на Україні 
і в них судово не обмежений»4.

1 Історія держави і права України: У 2 ч. /  А . Й. Рогожин, 
М. М. Страхов, В. Д. Гончаренко таін. /  Заред. А. Й. Рогожина. — К .: 
Ін Юре. — 1996. — Ч. 2. — С. 59-60.

2 Історія української Конституції /  Упоряд. А. Г. Слюсаренко, 
М. В. Томенко. — С. 102.

3 Історія держави і права України: У 2 ч. /  За ред. А. Й. Рого
жина. — 4 .2 .  — С. 65.

4 Історія української Конституції /  Упоряд. А. Г. Слюсаренко, 
М. В. Томенко. — С. 68.
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На часів Директорії урядовою комісією, створеною у 
і <‘|>нні 1920 р. на чолі з А. Ніковським, був розроблений 
111 »< >гкт Основного державного закону УНР, який теж за
їм шився проектом і не був затверджений урядом УНР. 
І Іроект надає громадянам низку особистих, соціальних, 
• •а о помічних, культурних прав, і лише наприкінці — перед 
.....н’язками — визначаються політичні права на об’єднан
ії а, збори, право петицій. Причому цих прав позбавлялися 
<■ ч ужинці». Новим відносно політичних прав у цьому про
миті є також положення: «всі публічні уряди є рівно до
ступні для всіх громадян на умовах, означених в законі» 
(артикул 15)1.

Складовою частиною скарбниці національної консти
туційної думки вважають і проект Конституції професора 
(). Кйхельмана (1921). Він ґрунтується на принципі народ
ного суверенітету, що реалізується шляхом референдуму 
народу, тобто безпосереднього народного голосування та 
и її рішення конституційних питань і проблем державного 
у 11 равління. Цей проект Основного державного закону зна
чно ширший і докладніший порівняно з європейськими та 
американськими конституційними хартіями, є найбільш 
конкретизованим документом конституційного характеру 
м українській політико-правовій думці2. Визначними по
ложеннями цього проекту в аспекті залучення громадян до 
участі у здійсненні державної влади є: «держава існує і 
функціонує для людей, що в ній живуть»; державна справа 
є вищою громадською справою людськості; «весь народ, в 
міру здібностей кожної одиниці, що входить в його склад, 
повинен бути допущений до громадсько-державної роботи 
і повинен брати участь у вирішенню і виконанню громад
ських і політичних справ та праці в державі». Але віталася 
не «охлократична нерозсудливість та сваволя натовпу», а 
навпаки — «панування в державі мусить належати органі
зованому демократичному розумові — серйозній політичній 
дієздатності»3.

Основними віхами наступної еволюції правового статусу 
громадян України в політичній сфері є українські радянські 
конституції. Вони утверджувалися відповідно до Конституцій

1 Історія української Конституції /  Упоряд. А. Г. Слюсаренко, 
М. В. Томенко. — С. 131.

2 Там же. — С. 124.
3 Там же. — С. 161-162.
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СРСР та РРФСР і майже повністю їх дублювали. Для з’ясу
вання особливостей правового статусу особи в системі соціа
лістичного права необхідно звернутися до конституцій Ра
дянської України 1919, 1929,1937,1978 рр. Вони базуються 
на соціалістичній концепції прав і свобод людини, розкрива
ють залежність їх від природи соціалістичного ладу.

Першим українським діючим Основним Законом стала 
Конституція Української Соціалістичної Радянської Рес
публіки, ухвалена Президією III Всеукраїнського з’ їзду Рад 
у Харкові 10-14 березня 1919 р. Цей Основний Закон, як і 
Конституція РРФСР 1918р., ґрунтувався на марксистсько- 
ленінському вченні про соціалістичну революцію та дикта
туру пролетаріату. Тому він був більше політичним, ніж 
правовим документом. Згідно з Конституцією УСРР 1919 р. 
у галузі розбудови державного життя влада закріплювала
ся за робітничим класом, здійснення державної влади по
кладалося виключно на «працюючі маси», цілком усуваю
чи «пануючі класи» від такої участі. Працюючим масам 
надавалася можливість користуватися правами (« свободою 
живого і друкованого слова, зборів і спілок»), позбавляли
ся цих прав «пануючий клас і спільні з ними по своїй по
літичній позиції громадські групи»1.

До Конституції окремим розділом включалася Деклара
ція прав і обов’язків працюючого і експлуатованого народу 
України, тобто пристосований до УСРР текст Декларації 
прав трудящого і експлуатованого народу, затвердженої 
ВЦВК і III Всеросійським з’їздом Рад у січні 1918 р. Згідно 
з цим розділом працюючим масам надавалися всі права і 
можливості у сфері громадського і політичного життя, вклю
чаючи свободу висловлення думок, свободу зборів і спілок. 
Виходячи з солідарності працюючих всіх націй, надавалися 
всі політичні права українських громадян і «працюючим 
чужинцям, що живуть на території Української Республіки 
і належать до робітничої кляси, або до селянства, що не ви
зискує чужої праці», і позбавлялися політичних прав « окре
мі особи і окремі групи, які користуються цими правами на 
шкоду соціалістичної революції»2.

Після утворення СРСР та прийняття першої Конституції 
Радянського Союзу (1924) 15 травня 1929 р. XI Всеукраїн-

1 Історія української Конституції /  Упоряд. А. Г. Слюсаренко, 
М. В. Томенко. — С. 175.

2 Там же. — 181.
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ський з’ їзд Рад затвердив нову Конституцію УСРР, в осно
ву якої було покладено Конституцію СРСР та Конституцію 
РРФСР. І хоча статті цієї Конституції мали здебільшого 
декларативний характер, вони становлять історико-право- 
вий інтерес. Розділом І Конституції «Засади» стала дещо 
перероблена Декларація прав і обов’язків працюючого і 
експлуатованого народу (з Конституції УСРР 1919 р.). Пра
ва і свободи людини проголошувалися, як і раніше, лише 
для працюючого класу. Визначалося, що «вся влада в межах 
УСРР належить Радам робітничих, селянських і червоно- 
армійських депутатів»1, а не народові, як це визначалося в 
інших радянських конституціях і вказується у конститу
ціях сучасних.

Крім того, зазначалося, що УСРР забезпечує політичні 
права для «трудящих мас» і цілком позбавляє цих прав 
« експлуататорські к ляси ». Тобто людина мала певний набір 
прав і обов’язків тільки на підставі належності до класу 
«трудящих». При цьому надавалися всі політичні права 
«чужоземцям, що перебувають на території УСРР для тру
дових занять і належать до робітничої кляси, а також до 
селянства, яке не вживає найманої праці». Для трудящих 
проголошувалося забезпечення «дійсної волі виявлення 
своїх думок», «дійсної волі зібрань» і «дійсної Свободи спі
лок»2. Згідно з розділом III цієї Конституції «Про виборчі 
права» право обирати й бути обраним до Рад мали громадя
ни УСРР, яким до дня виборів виповнилося 18 років, але 
ніяк не особи, що «вживають найманої праці з метою одер
жання зиску» або живуть «з нетрудового прибутку», духів
ництво, службовці й агенти колишньої поліції тощо3.

Дія Конституції УСРР 1929 р. припинялася з прийнят
тям Конституції УРСР від ЗО січня 1937 р., затвердженої 
Надзвичайним XIV Всеукраїнським з’їздом Рад. Зразком 
для її розробки стала Конституція СРСР 1936 р. Перед прий
няттям обидві ці Конституції були винесені на «всенародне 
обговорення». Ніби активно воно відбувалося й на території 
України, але «у підсумку все звелося до загального схва-

1 Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність 
(До 10-ї річниці незалежності України і 5-ї річниці Конституції 
України): 36. /  Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. — К.: ІДП НАН 
України, 2001. — С. 83.

2 Там ж е .— С. 84-85.
3 Там же. — С. 100.
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лення проекту Конституції. В умовах 30-х років мало хто б 
намагався критикувати цей проект, який навіть не містив 
реальних гарантій захисту прав людини»1. У статті 3 цієї 
Конституції проголошувалося, що вся влада в УРСР нале
жить трудящим міста й села в особі Рад депутатів трудящих. 
Згідно зі ст. 19 до відання УРСР в особі її найвищих органів 
державної влади та органів державного управління нале
жала, окрім інших повноважень, і охорона державного ладу 
і прав громадян2.

Про розстановку пріоритетів у Конституції УРСР 1937р. 
можна судити вже з її структури: із 13 розділів у ній спо
чатку розташовані розділи про суспільний, державний 
устрій, органи державної влади і управління, місцеві ор
гани державної влади, бюджет, суд і прокуратуру, і лише 
у X розділі закріплені основні права і обов’язки громадян. 
Всередині ж X розділу спочатку закріплювалися права: на 
працю, на відпочинок, на матеріальне забезпечення по 
старості, на освіту, принцип рівноправності, свобода совісті, 
а тільки потім — політичні права. Стосовно останніх визна
чалося, що громадянам УРСР законом гарантуються сво
боди: слова, друку, зборів і мітингів, вуличних походів і 
демонстрацій (ст. 124). Тобто йшлося про свободи, реалізу
вати які було неможливо в умовах тоталітарної системи.

Згідно зі ст. 125 цієї Конституції, з метою розвитку ор
ганізаційної самодіяльності й політичної активності на
родних мас громадянам УРСР мало забезпечуватися право 
об’єднання в громадські організації: професійні спілки, 
кооперативні об’єднання, організації молоді, спортивні й 
оборонні організації, культурні, технічні й наукові товари
ства, а найбільш активні та свідомі громадяни з лав робіт
ничого класу та інших верств трудящих (пізніше, при 
внесенні змін до Конституції, було додано: «добровільно»3) 
об’єднуються в Комуністичну партію, яка являє собою ке-

1 Історія держави і права України: У 2 ч. /  За ред. А. Й. Рого
жина. — Ч. 2. — С. 225.

2 Конституції і конституційні акти України. Історія і сучас
ність: 36. /  Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. — С. 104, 107.

3 Конституція (Основний Закон) Української Радянської Со
ціалістичної Республіки із змінами і доповненнями, прийнятими 
на III і IV сесіях Верховної Ради Української РСР четвертого 
скликання. — К.: Вид. Верхов. Ради УРСР, 1957. — С. 47.
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рівне ядро всіх організацій трудящих, як громадських, так 
і державних1. З останнього положення про Компартію як 
ядро всіх громадських організацій випливає, що вони не 
могли здійснювати будь-яку діяльність, яка йшла б усупе
реч із загальним курсом партії, тобто не могли мати будь- 
якої самостійності та власних, відмінних від загальноприй
нятих, ідей і переконань.

Забезпечувати політичні свободи радянських громадян 
мали не тільки норми X розділу, що безпосередньо закріп
лював основні права і обов’язки громадян, але також і по
ложення IX розділу про участь народних засідателів у су
дочинстві, і XI розділу, присвяченого виборчій системі, 
який фіксував виборчі права громадян, гарантії депутат
ської діяльності. Так, відповідно до IX розділу про судо
устрій, розгляд справ у всіх судах мав здійснюватися з 
участю народних засідателів, крім випадків, спеціально 
передбачених законом (ст. 103), а народні суди мали оби
ратися громадянами району на основі загального, прямого 
й рівного виборчого права при таємному голосуванні стро
ком на 3 роки (ст. 108)2.

Виборча система, порівняно з Конституцією 1929 р., 
зазнала суттєвих змін. Конституція УРСР 1937 р. відмо
вилася від виборів, де робітничий клас мав переваги над 
селянством, а значна частина населення була позбавлена 
виборчих прав, від виборів багатоступеневих та відкритих. 
У XI розділі «Виборча система» зазначалося: вибори депу
татів до всіх Рад провадяться виборцями на основі загаль
ного, рівного і прямого виборчого права при таємному голо
суванні (ст. 133); всі громадяни УРСР, які досягли 18 років, 
незалежно від расової і національної належності, віроспо
відання, освітнього цензу, осілості, соціального походжен
ня, майнового стану та минулої діяльності, мають право 
брати участь у виборах депутатів і бути обраними, за винят
ком божевільних і осіб, засуджених судом з позбавленням 
виборчих прав (ст. 134); «право виставлення кандидатів» 
закріплювалося за громадськими організаціями й товари
ствами трудящих: комуністичними партійними органі-

1 Конституції і конституційні акти України. Історія і сучас
ність: 36. /  Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. — С. 126-127.

2 Там же. — С. 123-124.
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заціями, професійними спілками, кооперативами, органі
заціями молоді, культурними товариствами (ст. 141)1.

Таким чином, порівняно з сучасним виборчим законо
давством був закріплений досить широкий перелік суб’ єк
тів висунення кандидатів у депутати. Але в умовах безаль- 
тернативних виборів, коли у виборчому окрузі балотувався 
лише один кандидат, який висувався партійним керів
ництвом, це навряд чи сприяло збільшенню впливу вибор
ців на хід виборчого процесу.

Конституція УРСР 1937 р. закріплювала обов’язок кож
ного депутата звітувати перед виборцями у своїй роботі та 
у роботі Ради депутатів трудящих, а також можливість від
кликання депутата в будь-який час за рішенням більшості 
виборців у встановленому законом порядку (ст. 142)2.

Конституція СРСР 1936 р., а відповідно і Конституція 
УРСР 1937 р. були одними з найбільш демократичних для 
свого часу, але тільки на папері. В них було продекларовано 
широкі права і свободи громадян, у тому числі політичні, 
проте вони не могли бути реалізовані в умовах тоталітариз
му і масових репресій. Обидві Конституції «мали демагогіч
ний характер і були ніби поза часом і простором », Основний 
Закон УРСР «за формою був демократичним, але повністю 
відірваним від реального життя»3. Стосовно конституцій
ного статусу особи Конституція СРСР 1936 р., хоча і запро
ваджувала поняття «громадянин», виходила, проте, з того, 
що джерелом прав особи був не сам громадянин, а держава4. 
Конституція УРСР 1937 р. не забезпечувала втілення в 
життя багатьох своїх положень, реальна суспільно-політич
на практика перекреслювала її демократичність.

Конституція УРСР 1937 р. (як і Конституція СРСР 
1936 р.) не формулює права на участь громадян в управлін
ні суспільством і державою як окреме право. Воно « завжди 
існувало у вигляді окремих елементів у радянському кон
ституційному і поточному законодавстві стосовно певних 
галузей і сфер управління. У цілісному ж вигляді це право

1 Конституції і конституційні акти України. Історія і сучас
ність: 36. /  Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. — С. 128-130.

2 Там же. — С. 130.
3 Історія держави і права України: У 2 ч. /  За ред. А. Й. Рого

жина. — 4 .2 .  — С. 226.
4 Див.: Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для ву

зов. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002. — С. 344.
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було скоріше домаганням загальнополітичного характеру, 
існувало як фактичний соціальний стан»1. Під час дії цих 
Конституцій науковці Л. Д. Воєводін, Ю. О. Тихомиров, 
певною мірою випередивши час, зазначали, що закріплений 
у ст. З Конституції СРСР принцип участі народу у здійснен
ні державної влади породжує таке суб’єктивне право гро
мадян, як право на участь у державному управлінні2, і 
відносили це право до основних прав громадян. Але воно 
розглядалося разом з обов’язками додержуватися Консти
туції, виконувати закони, захищати Вітчизну і служити у 
Збройних силах3.

Уперше в історії радянського конституційного законо
давства право громадян на участь в управлінні державними 
і громадськими справами як окреме конституційне право 
було сформульоване в Основному Законі СРСР 1977 р. За
кріплення цього права свідчило про деяке (принаймні 
формальне) підвищення ролі суб’єктивного фактора в ре
гулюванні політичних прав громадян. Включенню його до 
тексту Основного Закону передувала наукова розробка пи
тання про необхідність розширення кола конституційних 
прав громадян4. На конституційне закріплення цього пра
ва вплинула й ратифікація Президією Верховної Ради СРСР 
у 1973 р . Міжнародного пакту про громадянські та політич
ні права (1966). Щоправда, цей Пакт був ратифікований 
без Факультативного протоколу, який надавав громадянам 
держави, що його ратифікувала, право звертатися до між
народних органів захисту прав людини — тоді в СРСР це 
вважалося втручанням у внутрішні справи держави.

У кожній з 15 союзних республік, які становили СРСР, 
була своя Конституція, що відповідала Конституції СРСР 
та мала враховувати особливості республіки. Але вважало-

1 Речицкий В. В. Конституционные гарантии права граждан 
СССР на участие в управлении государственными и обществен
ными делами: Дис... канд. юрид. наук. — X ., 1982. — С. 49.

2 Див.: Тихомиров Ю.А. Власть и управление в социалистиче
ском обществе. — М.: Юрид. лит., 1968. — С. 49.

3 Див.: Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности 
советских граждан. — М.: Изд-во Моек, ун-та, 1972. — С. 277.

4 Див., напр.: Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязан
ности советских граждан. — С. 80-85; Патюлин В. А. Государство 
и личность в СССР (Правовые аспекты взаимоотношений). — М.: 
Наука, 1974.— С. 181.
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ся, що конституційний статус громадянина не мав аспектів, 
які б підлягали тільки республіканському регулюванню. 
Тому Конституція УРСР у положеннях, що стосуються 
участі громадян в управлінні державними справами, майже 
повністю й дослівно відтворює статті основної радянської 
Конституції.

Четверту українську радянську Конституцію було прий
нято 20 квітня 1978 р. на позачерговій сьомій сесії Верхов
ної Ради УРСР1. Зберігши ідейно єдиний підхід із поперед
німи радянськими конституціями, цей Основний Закон 
продовжив відтворення радянської концепції народовлад
дя: «вся влада в УРСР належить народові»; «народ здійснює 
державну владу через Ради народних депутатів, які станов
лять політичну основу УРСР» (ст. 2). Але Конституція УРСР 
1978 р. збагатила попередній досвід конституційного роз
витку новим змістом, приділивши велику увагу не закрі
плюваному раніше праву участі громадян в управлінні 
державними справами. Основний Закон УРСР 1978 р. не 
відтворив лише закріпленого преамбулою Конституції 
СРСР 1977 р. загального принципу, згідно з яким політич
на система соціалістичного суспільства «забезпечує ефек
тивне управління всіма суспільними справами, все більш 
активну участь трудящих у державному житті»2. Всі інші 
окремі аспекти участі в управлінні регулюються статтями 
обох Конституцій ідентично.

Узагальнюючими щодо участі громадян в управлінні 
державними справами є положення ст. 9 Конституції УРСР 
про основний напрямок розвитку політичної системи радян
ського суспільства — подальший розвиток соціалістичної 
демократії: дедалі ширшу участь громадян в управлінні 
справами держави і суспільства, вдосконалення державно
го апарату, підвищення активності громадських організа
цій, посилення народного контролю, зміцнення правової 
основи державного і суспільного життя, розширення глас
ності, постійне врахування громадської думки. Завдання 
перших років Радянської влади — залучити трудящих до

1 Конституція (Основний Закон) Української Радянської Со
ціалістичної Республіки від 20 квітня 1978 р. — К.: Політвидав 
України, 1979.— 69 с.

2 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социали
стических Республик. Конституции (Основные Законы) Союзных 
Советских Социалистических Республик. — М.: Юрид. лит., 
1978. — С. 16.
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роботи Рад — замінювалося завданням масової участі в 
управлінні державою.

Щодо участі громадян в управлінні більш конкретизо
ваним є положення ст. 46 Конституції, яка закріплювала 
право громадян УРСР брати участь в управлінні державни
ми і громадськими справами. Разом з цим встановлювала
ся можливість громадянам брати участь в обговоренні й 
прийнятті законів та інших рішень загальнодержавного і 
місцевого значення. Таке право мало забезпечуватися мож
ливістю обирати і бути обраним до Рад народних депутатів 
та інших виборних державних органів, брати участь у все
народних обговореннях і голосуваннях, у народному кон
тролі, у роботі державних органів, громадських організацій 
та органів громадської самодіяльності, у зборах трудових 
колективів і за місцем проживання. З останніх положень 
випливає, що пріоритет віддавався колективним формам 
здійснення зазначеного права на відміну від індивідуалізму 
«буржуазних суспільств», оскільки соціальною цінністю 
визнавалася соціальна однорідність суспільства, на проти
лежність сучасній цінності індивідуальності особистості.

Усі інші положення, що стосуються політичної участі, 
конкретизують, розвивають і доповнюють статті 9 і 46 Кон
ституції УРСР 1978 р. Йдеться про такі положення: щодо 
всенародного обговорення і референдуму (ст. 5); що проф
спілки, комсомол, кооперативні та інші громадські органі
зації беруть участь в управлінні державними і громадськи
ми справами, у вирішенні політичних, господарських і 
соціально-культурних питань (ст. 7); трудові колективи 
беруть участь в обговоренні і вирішенні державних і гро
мадських справ (ст. 8); про народний контроль (ст. 81); про 
регулярну підзвітність виконавчих і розпорядчих органів 
перед населенням та про широке залучення громадян до 
участі в їх роботі (ст. 83); про обов’язок виконкомів місце
вих Рад звітувати на зборах трудових колективів та за 
місцем проживання громадян (ст. 132).

Зі структури глави 6 (Основні права, свободи і обов’язки 
громадян Української РСР) II розділу «Держава і особа» 
Конституції УРСР 1978 р. знову ж таки можна зробити ви
сновки про пріоритети радянської держави: спочатку за
кріплені економічні, соціальні, культурні права і лише 
наприкінці — перед обов’язками — політичні права радян
ських громадян. Основними у конституційному статусі
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особи вважалися, насамперед, право на працю, на відпо
чинок, на освіту, а політичні права мали здійснюватися 
тільки у суворо визначених організаційних формах і відпо
відно до загального курсу КПРС. Політичні права широко 
декларувалися, але насправді їх здійснення було жорстко 
регламентовано.

У цілому ця Конституція розширює межі конституцій
ного регулювання політичних прав громадян. Це виража
лося, по-перше, у перенесенні положень взагалі про права 
і свободи із завершальної в початкову частину конститу
ційного тексту; по-друге, у збільшенні кількості статей, що 
регулювали питання політичної участі громадян, закріп
ленні нових конституційно-правових інститутів. Зокрема, 
вперше закріплювалися інститути всенародного обговорен
ня і референдуму (ст. 5), право вносити в державні органи 
і громадські організації пропозиції щодо поліпшення їх 
діяльності, критикувати недоліки в роботі (ст. 47).

У Конституції УРСР 1978 р. значна увага приділялася 
трудовим колективам. Крім участі у плануванні виробни
цтва, у вирішенні питань управління підприємствами й 
установами, їм надавалося право брати участь в обговорен
ні та вирішенні державних і громадських справ (ст. 8). Це 
право могло реалізовуватися шляхом висунення кандидатів 
і постановки питання про відкликання депутатів і суддів, 
заслуховування їхніх звітів, участі в судочинстві, охороні 
громадського порядку. Заохочувалася ініціатива трудових 
колективів — на відміну від тенденцій сучасного консти
туційного законодавства, насамперед виборчого, яке йде 
шляхом їх деполітизації (зокрема вони позбавлені права 
висувати кандидатів у народні депутати, на пост Президен
та України). Це пояснюється наявністю в їх структурі 
чітких відносин влади та підлеглості, що може виступати 
знаряддям певного тиску на волевиявлення громадян — 
членів трудового колективу.

Право громадян на участь в управлінні державними і 
громадськими справами за Конституцією УРСР 1978 р. було 
невід’ємним від діяльності громадських організацій, які 
«сприяють розвиткові політичної активності і самодіяль
ності, задоволенню їх різноманітних інтересів» (ст. 49). 
Йшлося про профспілки, комсомол, кооперативні та інші 
громадські організації, які згідно зі ст. 7 брали участь в 
управлінні державними і громадськими справами, у вирі
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шенні політичних, господарських і соціально-культурних 
питань. Зазначимо, що цю діяльність вони могли здійсню
вати лише під керівним і спрямовуючим впливом ядра ПО
ЛІТИЧНОЇ системи, державних і громадських організацій — 
Комуністичної партії (ст. 6 Конституції).

Досліджуване право забезпечувалося також можливістю 
обирати і бути обраним до представницьких органів дер
жавної влади — Рад народних депутатів, а також до інших 
виборних державних органів: зокрема судді та народні за
сідателі також обиралися громадянами.

Так, в аспекті участі громадян в управлінні державними 
справами важливими є положення 10-ї глави Конституції 
УРСР 1978 р. «Виборча система», в якій зазначалося: ви
бори депутатів до всіх Рад народних депутатів мали про
водитися на основі загального, рівного і прямого виборчого 
права при таємному голосуванні (ст. 84); право висування 
кандидатів у депутати належало організаціям Компартії, 
профспілок, комсомолу, кооперативним та іншим громад
ським організаціям, трудовим колективам, а також зборам 
військовослужбовців по військових частинах. За Консти
туцією громадянам і громадським організаціям гарантува
лося вільне і всебічне обговорення політичних, ділових і 
особистих якостей кандидатів у депутати, а також право 
агітації на зборах, у пресі, по телебаченню, радіо (ст. 89); 
громадянин УРСР не міг, як правило, бути обраний більш 
як до двох Рад народних депутатів (ст. 92); проведення ви
борів до Рад забезпечували виборчі комісії, які утворюва
лися з представників від громадських організацій, трудових 
колективів і зборів військовослужбовців по військових 
частинах. Від деяких з цих положень нинішнє українське 
виборче законодавство відмовилося, інші ж, з певними 
змінами з урахуванням історико-політичних умов, стали 
основою сучасного виборчого законодавства України.

Тоді ж були доповнені положення про статус народного 
депутата: окрім відтворення настанов Конституції УРСР 
1937 р. про обов’язок депутата звітувати перед виборцями 
і право останніх у будь-який час відкликати обранця, який 
не виправдав довіри виборців, депутати проголошувалися 
повноважними представниками народу в Радах народних 
депутатів (ст. 92); виборці отримували право давати накази 
своїм депутатам, а відповідні Ради народних депутатів по
винні були розглядати накази виборців, враховувати їх при
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розробленні планів економічного і соціального розвитку і 
складанні бюджету, організовувати виконання наказів та 
інформувати громадян про їх реалізацію (ст. 91). При цьо
му депутати всіх рівнів діяли не на постійній основі, а здій
снювали свої повноваження, не пориваючи з виробничою 
або службовою діяльністю (ст. 93).

Однак принцип представництва не обмежувався вибора
ми до Рад усіх рівнів. Залучення громадян до управління 
державними справами у судовій сфері забезпечувалося за
кріпленням положення, що всі суди УРСР утворюються на 
засадах виборності суддів і народних засідателів (ст. 150 
Конституції УРСР 1978 р.). Народні судді районних (місь
ких) народних судів мали обиратися громадянами району 
(міста) на основі загального, рівного і прямого виборчого 
права при таємному голосуванні строком на п’ять років. 
Народні засідателі районних (міських) народних судів оби
ралися на зборах громадян за місцем їх роботи або прожи
вання відкритим голосуванням строком на два з половиною 
роки. За цією Конституцією судді і народні засідателі є від
повідальними перед виборцями або органами, що їх обрали, 
звітують перед ними й можуть бути відкликані у встанов
леному законом порядку (кількість відкликаних на прак
тиці, як зазначалося, складала тисячні частки відсотка1). 
Народні засідателі при здійсненні правосуддя користува
лися всіма правами судді (ст. 152 Основного Закону УРСР 
1978 р.). І судді, і народні засідателі вважалися представ
никами народу. Громадськість брала участь у розгляді су
дами кримінальних і цивільних справ (як громадські обви
нувачі й захисники). Важливу роль відігравали громадські 
товариські суди.

Таким чином, положення суддів і народних засідателів 
того часу за процедурами обрання, звітування і відкликан
ня дещо нагадує статус народних депутатів (за винятком 
різниці в компетенції та у діяльності суддів на постійній 
основі). Народні ж засідателі певного мірою прирівнювали
ся за основами правового статусу до суддів. Ці положення 
становлять правовий інтерес з точки зору декларування 
такої широкої можливості впливу громадян на здійснення 
судової влади.

1 Див., н а п р МурашинА. Г. Непосредственное народовластие 
в системе социалистического самоуправления народа. — К .: Вища 
шк., 1989. — С. 63.
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Прийняття Конституції СРСР 1977 р. та інших радян
ських конституцій активізувало наукові дослідження щодо 
участі в управлінні державою і суспільством, які мають і 
сьогодні велике теоретичне значення. У своїх наукових пра
цях проблем участі громадян в управлінні в різних аспек
тах торкалися: І. А. Азовкін, Г. В. Барабашев, М. В. Вітрук, 
В. Є. Гулієв, А. І. Ковлер, В. В. Копєйчиков, Б. П. Кураш- 
вілі, В. О. Кучинський, Б. М. Лазарев, О. А. Лукашева, 
0 . Г. Мурашин, О. В. Оболонський, В. В. Речицький, 
Ф. М. Рудинський, В. В. Смирнов, І. М. Степанов, А. П. Та
ранов, Ю. О. Тихомиров, Ю. М. Тодика, М. В. Ц вік, 
В. М. Чхіквадзе, В. С. Шевцов, К. Ф. Шеремет та ін. Учені 
розглядали право брати участь в управлінні державними і 
громадськими справами як основоположне політичне пра
во громадян, передумову зростання активності громадських 
організацій і трудових колективів, реалізації принципу 
залучення мас до державної роботи.

У досліджуваний період як у теорії права, так і в окремих 
його галузях центром правової сфери продовжувала зали
шатись держава, а не особа1. II розділ Конституції СРСР 
1977 р. так і називається «Держава і особа». Показовим був 
теоретичний вислів, згідно з яким «соціалізм забезпечує 
єдність інтересів суспільства з правильно зрозумілими інте
ресами кожної особи (а не взагалі з будь-якими особистими 
інтересами будь-якої людини)», бо «ще не кожна людина у 
нашому суспільстві правильно розуміє свої інтереси»2.

Науковці в той час писали про підвищення соціального 
статусу і політичної активності особи; вдосконалення ін
ститутів представницької системи; розширення форм без
посередньої демократії; активізацію загальнонародного, 
суспільного і особистого контролю за професійно-управлін
ським апаратом3. Проголошувалося, що Радянська держа
ва «кровно» заінтересована у вихованні в масах почуття

1 Див.: Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для ву
зов. — С .345 ,349 .

2 Див.: Личность, общество, государство /  Отв. ред. В. Ф. Коток, 
В. С. Тадевосян. — М.: Наука, 1966. —- С. 51.

3 Див.: Афанасьев В. Г. Человек в управлении обществом. — М.: 
Политиздат, 1977. — С. 75; Белов Г. А. Общественно-политическая 
активность как проявление политической культуры / /  Сов. гос-во 
и право. — 1984. — № 6. — С. 6; Власенко Н.А. Личность и соци
алистическое правовое государство: принципы взаимоотношений
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«хазяїна країни», відповідальності за всі напрямки розвит
ку суспільного і державного життя. Як і сьогодні, права 
розглядалися лише в єдності з обов’язками, насамперед, 
додержуватися Конституції і законів, поважати права і за
конні інтереси інших осіб.

Залучення до управління справами суспільства і держа
ви найширпіих верств трудящих було декларативною по
літичною програмою Радянської держави. Марксистсько- 
ленінська ідеологія будувалася на положенні про необхід
ність систематичного залучення все більшої кількості 
громадян, а потім і «поголовно» усіх громадян до безпосе
реднього і «щоденного» несення своєї частки «тягаря» з 
управління державою. Інше питання, чи реалізовувалося 
це право на практиці в умовах, коли КПРС була керівною

/ /  Сов. гос-во и право. — 1990. — № 12. — С. 11; Гулиев В. Е„ Ру- 
динский Ф. М. Социалистическая демократия и личные права. — М.: 
Юрид. лит., 1984. — С. 24; Конституционные основы народовла
стия в СССР /  Под ред. Б. И. Кожохина, Ю. К. Толстого. — Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1980. — С. 121; Конституционные основы советской 
социалистической демократии /  Под ред. В. Ф. Маслова, Р. С. Пав
ловского. — X.: Вища шк., Изд-во при Харьк. гос. ун-те, 
1982. — С. 6; Конституционный статус личности в СССР /  Ред. 
кол. Н. В. Витрук, В. А. Масленников, Б. Н. Топорнин. — М.: 
Юрид. лит., 1980. —С. 64; Копейчиков В. В. Права человека: мифы 
и реальность. — К.: Вища шк., 1987. — С. 50; Кучинский В. А. 
Личность, свобода, право. — М.: Юрид. лит., 1978. — С. 29; Лич
ность, общество, государство /  Отв. ред. В. Ф. Коток, В. С. Та- 
девосян. — М.: Наука, 1966. — С. 51; Лукашева Е. А. Право, 
мораль, личность /  Отв. ред. В. М. Чхиквадзе. — М.: Наука, 
1986. — С. 181; Вона же. Социалистическое право и личность. — 
М.: Наука, 1987. — С. 109; Оболонский А. В. Человек и государ
ственное управление. — М.: Наука, 1987. — С. 110; Права лич
ности в социалистическом обществе /  Отв. ред. В. Н. Кудрявцев, 
М. С. Строгович. — М.: Наука, 1981. — С. 68; Социальная актив
ность личности в условиях развитого социализма /  Отв. ред
B. И. Куценко. — К.: Наук, думка, 1983. — С. 247; Степанов И. М. 
Конституция и политика. — М.: Наука, 1984. — С. 162; Тихоми
ров Ю.А. Власть и управление в социалистическом обществе. —
C. 18; Цвик М. В. Законы создает народ. Об участии масс в законо
дательной деятельности СССР. — Сталино: Донбасс, 1961. — С. 31; 
Чхиквадзе В. М. Гарантировано Конституцией: Беседы о Консти
туции СССР. — М.: Мол. гвардия, 1980. — С. 134; Шевцов В. С. 
Советское государство и личность. — М.: Сов. Россия, 1978. — 
С. 116.
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і рушійною силою держави і суспільства, що встановлюва
лося безпосередньо і в Конституції СРСР, і в Конституції 
УРСР (ст. 6).

Оцінюючи той період, українські вчені реальними озна
ками конституційного ладу (а не конституційного законо
давства) того часу називають: узурпацію народного суве
ренітету партійно-державною бюрократією; регламента
цію всіх сфер життя суспільства; монополію однієї партії 
та ідеології; формальне проголошення і фактичну відсут
ність прав і свобод людини1. Насправді народ був відчуже
ний від участі в управлінні державними справами, пред
ставницькі органи відтіснив бюрократичний апарат. Ме
ханізм реалізації прав громадян був ненадійний або 
взагалі відсутній2.

Наступний період розвитку конституційного законодав
ства України розпочався у процесі формування нової право
вої системи на межі 80-90-х років XX ст. і відзначився 
прийняттям 28 червня 1996 р. Конституції України3 як 
незалежної суверенної держави, дослідженню положень 
якої присвячено в Україні вже чимало наукових праць4.

1 Історія українського права /  За ред. О. О. Шевченка. — К.: 
Орлан, 2001. — С. 186.

2 Історія держави і права України: У 2 ч. /  За ред. А. Й. Рого
жина. — Ч. 2. — С. 355.

3 Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО. — 
Ст. 141.

4 Коментар до Конституції України. — К.: Ін-т зак-ва Верхов
ної Ради України, 1996. — 376 с.; Конституція України: Коментар 
законодавства України про права та свободи людини і громадяни
на: Навч. посібник /Авт.-уклад. М. І. Хавронюк. — 2-е вид., пере- 
роб. і доп. — К.: А.С.К., 2003. — 384 с.; Конституція України: 
Наук.-практ. коментар /  Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, 
Ю. М. Грошевой та ін. — X .: Право; К.: Ін Юре, 2003. — 808 с.; 
Мучник А. Г. Комментарий к Конституции Украины. — К.: Пар
ламентское изд-во, 2000. — Кн. 1. — 254 с.; Основи демократії: 
Навч. посіб. /  Зазаг. ред. А. Колодій. — К.: Ай Бі, 2002. — 684 с.; 
Погорілко В. Ф., Головненко В. В., Сірий М. I. Права та свободи 
людини і громадянина в Україні. — К.: Ін Юре, 1997. — 52 с.; 
Семенов В. С., Прагнюк О. Я. Міжнародно-правові аспекти Кон
ституції України. — К.: Ін Юре, 1997. — 32 с.; Тодыка Ю. Н. 
Конституция Украины: проблемы теории и практики. — X .: Факт, 
2000. — 608 с.; Він же. Основы конституционного строя Украины: 
Учеб, пособие. — X .: Факт, 1999. — 320 с.; Тодыка Ю. Н., Тоды-
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Теоретики-науковці не дійшли згоди відносно природи 
Декларації про державний суверенітет України 1990 р., а 
саме: є вона чинним нормативним актом (і яку юридичну 
силу має) чи була тимчасовим документом, що вже став 
історичною пам’яткою. Але, безсумнівно, для утвердження 
української державності й теоретичних досліджень велике І 
значення мають і Декларація про державний суверенітет І 
України від 16 липня 1990 р., і Акт проголошення незалеж- І 
ності України від 24 серпня 1991 р., підтверджений 1 грудня ! 
1991 р. на референдумі волевиявленням українського на
роду.

Декларація про державний суверенітет України, при
йнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р.1, закріпи
ла, що народ України є єдиним джерелом державної влади; 
повновладдя народу України реалізується на основі Кон
ституції Республіки як безпосередньо, так і через народних 
депутатів, обраних до Верховної Ради і місцевих Рад УРСР; 
від імені всього народу може виступати виключно Верховна 
Рада УРСР; жодна політична партія, громадська організа
ція, інше угруповання чи окрема особа не можуть виступа
ти від імені всього народу України; всім громадянам УРСР 
гарантуються права і свободи, передбачені Конституцією 
УРСР і нормами міжнародного права, визнаними Україн
ською РСР. У подальшому Декларація стала основою для 
прийняття нової Конституції України.

Конституційний Договір між Верховною Радою України 
та Президентом України про основні засади організації та 
функціонування державної влади і місцевого самовряду
вання в Україні на період до прийняття нової Конституції 
України, укладений 8 червня 1995 р.2, став попередником 
чинної Конституції України 1996 р. Відповідно до Догово
ру народ є єдиним джерелом влади і здійснює її як безпо
середньо — шляхом референдумів, так і через систему 
державних органів та органів місцевого самоврядування 
(ст. 2). Таким чином, я к ів  науці радянського періоду, ви

ка О. Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 
в Украине. — К.: 1н Юре, 2004. — 368 с.

1 Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № ЗО. — 
Ст. 429.

2 Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 18. — 
Ст. 133.
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бори ще не визначалися формою безпосереднього народо
владдя, а відносилися до однієї з форм представництва.

Отже, можна зробити висновок, що на кожному з етапів 
історичного розвитку України змінювалися як характер і 
масштаби участі громадян в управлінні, так і ступінь її 
законодавчої регламентації. Двадцяте століття виявилося 
найбільш плідним щодо актів конституційного характеру 
для України. Всі ці акти та ідеї, на яких вони засновані, 
прямо чи побічно стали історико-правовим підґрунтям для 
розробки і прийняття нині діючої Конституції України 
1996 р. і чинного конституційного законодавства, форму
вання ідеології і практики участі громадян в управлінні 
державними справами.

§ 2. Поняття участі громадян в управлінні 
державними справами: конституційно-правовий 

аспект

У радянській науці державного права політична участь 
у системі демократії розглядалася переважно у двох аспек
тах: як політична активність особи та як участь громадян 
в управлінні. Але вже з 80-х років XX ст. розпочався процес 
багатопланового, комплексного дослідження політичної 
участі з урахуванням різноманітності її форм. Окрім участі 
в управлінні (у державному управлінні), почали виділяти 
такі форми політичної участі, як участь у створенні, реалі
зації та охороні законів; у судочинстві; у виборчих та інших 
політичних кампаніях; у діяльності політичних партій та 
інших політичних громадських організацій; у сприйнятті 
та розповсюдженні політичної інформації; у формуванні 
громадської думки1. У більшості ж західних країн пробле
ми участі громадян в управлінні традиційно досліджують

1 Див.: Клюев А. В. Особенности развития политической актив
ности граждан при социализме / /  Политические институты и 
процессы: Ежегодник. — 1985 /  Гл. ред. Д. А. Керимов. — М.: 
Наука, 1986. — С. 124, 125; Ковлер А. И., Смирнов В. В. Демо
кратия и участие в политике: Критические очерки истории и 
теории. — С. 8; Конституционный статус личности в СССР /  Ред. 
кол. Н. В. Витрук, В. А. Масленников, Б. Н. Топорнин. — С. 162; 
Копейчиков В. В. Права человека: мифы и реальность. — С. 54; 
Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе перестрой
ки. — М.: Юрид. лит., 1988. — С. 36; Мурашин А. Г. Непосред-
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ся у межах політології, де політична участь розглядається 
як один із показників якісних особливостей сучасних по
літичних систем.

При нинішньому прагненні України до демократизації 
політичного життя важливим є дослідження проблеми 
щодо учасників здійснення влади і самого поняття участі 
громадян в управлінні державними справами. Теоретично 
це питання розроблене недостатньо. Зокрема, право участі 
в управлінні державними справами здебільшого розгляда
лося через інші політичні права, а не як таке, що має окре
ме значення, і частково проаналізовано стосовно виборчих 
та інших політичних процесів, діяльності політичних пар
тій, політичної інформації, громадської думки, але тим 
помітніша недостатня розробленість узагальнюючої кон
цепції.

На рівні дисертаційного дослідження питання права 
громадян брати участь в управлінні державними справами 
було розглянуто В. В. Речицьким у 1982 р.1, але сьогодні 
необхідне дослідження з урахуванням нових чинників, по- 
літико-правових реалій, які зумовлені тим, що Україна є 
незалежною, суверенною державою. Новими є і конститу
ційне законодавство, і суспільно-політичний устрій держа
ви. Відповідне конституційно-правове дослідження про

ственное народовластие в системе социалистического самоуправ
ления народа. — С. 27; Новоселов В. И. Участие граждан в управ
лении государственными и общественными делами. — М.: Знание, 
1985. — С. 16-47; Оболонский А. В. Человек и государственное 
управление. — С. 126; Социальная активность личности в услови
ях развитого социализма /  Отв. ред В. И. Куценко. — С. 247-248; 
Тихомиров Ю. А  Проблемы активизации политических институтов 
/ /  Сов. гос-во и право. — 1986. ■— № 6. — С. 20; Він же. Социализм 
и политическая деятельность. — М.: Сов. Россия, 1984. — 
С. 126-129; Він же. Управление делами общества (Субъекты и объ
екты управления в социалистическом обществе). — С. 137-138; 
Цвик М. В. Теория социалистической демократии (Государ
ственно-правовые аспекты). — К.: Вищашк., 1986. — С. 23; Чуда
ков М. Ф. Правовые проблемы участия личности в осуществлении 
непосредственной (прямой) демократии в СССР: Дис... канд. юрид. 
наук. — Минск, 1982. — С. 67-68.

1 Див.: Речицкий В. В. Конституционные гарантии права граж
дан СССР на участие в управлении государственными и обще
ственными делами: Дис... канд. юрид. наук. — X ., 1982. — 
211 с.
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ведене і в Російській Федерації1. Але його висновки не 
безперечні, не всі аспекти розглядуваної проблеми висвіт
лені, крім того, слід враховувати, що в конституційно-пра
вовому законодавстві щодо політичних прав в Україні є 
суттєві відмінності. Особливе значення для РФ має такий 
фактор, як федеративний устрій.

В юридичній науці за радянських часів при аналізі про
блеми участі громадян в управлінні державними справами 
здебільшого ототожнювалися поняття «участь в управлін
ні державними справами» та «участь у державному управ
лінні», і дослідження присвячувалися саме останньому. 
Так, більшість учених у своїх працях або вживали ці два 
поняття як взаємозамінні (Ю. М. Козлов, Б. М. Лазарев, 
Г. X. Шахназаров)2, або зазначали умовність їх розмежу
вання (Ф. А. Батурин)3. Поняття участі в управлінні ви
вчалося здебільшого в адміністративно-правовому аспекті, 
в державному механізмі переважали функції виконавчих 
та розпорядчих органів, чим і пояснюється таке ототож
нення. Питання участі громадян та спільнот в управлінні 
часто розглядалося з точки зору теорії самоуправління, 
насамперед збігу суб’єктів і об’єктів управління. Співвід
ношення держави і особи зводилося до проблеми взаємо
відносин, прямого і зворотного зв’ язку між тими, хто 
управляє («видима корпорація особливого прошарку лю
дей») і тими, ким управляють4.

При цьому вчені, розрізняючи «широке» і «вузьке» ро
зуміння поняття «державне управління», наділяли їх різ

1 Див.: Кондратьев С.А. Конституционное право граждан на 
участие в управлении государственными делами в условиях фор
мирования правового демократического государства: Дис... канд. 
юрид. наук. — М., 1999. — 143 с.

2 Див. : Козлов Ю. М. Ленинский принцип участия трудящих
ся в советском государственном управлении. — М.: Изд-во МГУ, 
1962. — С. 27; Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе 
перестройки. — С. 37; Шахназаров Г. X . Социалистическая демо
кратия. Некоторые вопросы теории. — М.: Политиздат, 1972. — 
С. 132.

3 Див.: Батурин Ф.А. Социальная активность трудящихся: 
сущность и управление. — Новосибирск: Наука, 1984. — С. 124.

4 Див., напр.: Патюлин В. А. Государство и личность в СССР 
(Правовые аспекты взаимоотношений). — С. 21; Шахназаров Г. X. 
Социалистическая демократия. Некоторые вопросы теории. — 
С. 64.
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ним змістом. Так, Ю. М. Козлов розмежовував поняття 
«управління державою» та «державне управління» таким 
чином: перше розумілося як управління в широкому аспек
ті, яким охоплюється діяльність усіх державних органів і 
недержавних організацій; у вузькому аспекті державне 
управління визначалося як діяльність органів виконавчої 
влади1.

О. В. Оболонський стверджував, що в основі широкого 
розуміння державного управління лежить трактування його 
не лише як впливу «зверху — вниз» (тобто як керівництва), 
але як багатоманітної системи соціальних взаємодій, у ході 
яких відбувається узгодження різних суспільних інтересів, 
а вплив «знизу — нагору» (тобто тих, ким управляють, на 
тих, хто управляє) є невід’ємним компонентом дійсно демо
кратичних суспільних відносин. Таким чином, за визна
ченням вченого, широке розуміння управління, окрім так 
званого впливу «зверху — вниз», включає ще два типи 
впливу — «знизу — нагору», тобто демократичні механізми, 
які впливають як на вибір управлінської стратегії, так і на 
конкретні управлінські рішення, на їх запровадження у 
життя, а деколи, в кінцевому підсумку, й на їх долю; та 
взаємодії «внизу», тобто в середовищі тих, ким управля
ють, у ході якої виробляються вектори для впливу «наго
ру»2. О. В. Оболонський зазначав, що для осіб, які знахо
дяться за межами державного апарату, є два основних мо
дуси поведінки відносно держ авного управління: 
виконання норм і приписів та участь в управлінні. Остання 
в моральному плані трансформується через категорії: ак
тивність, діяльне ставлення, ініціативність, самоактуалі- 
зація, зацікавленість, конструктивна діяльність, соціально 
активна особистість3.

Б. П. Курашвілі визначав термін «державне управління» 
в широкому сенсі як регулюючу діяльність держави в ціло
му, всього державного механізму. Цим терміном познача
ється діяльність всього державного апарату з регулювання

1 Див.: Козлов Ю. М. Соотношение государственного и обще
ственного управления в СССР. — М.: Юрид. лит., 1966. — С. 11, 
16-17.

2 Оболонский А. В. Человек и государственное управление. — 
С .14-15.

3 Там же. — С. 126-129.
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суспільних відносин, з управління як суспільними, так і 
власними справами держави. Умовне ж (вузьке) розуміння 
державного управління він зводив до однієї лише адміні
стративної діяльності або діяльності виконавчо-розпоряд
чих органів держави. Вчений констатував, що умовне 
(вузьке) розуміння не прийнято суспільною наукою в ціло
му, але використовувалося в теорії радянського адміністра
тивного права та інших юридичних дисциплін1.

Прихильником широкого розуміння досліджуваного 
терміну є Ю. О. Тихомиров, який зазначає, що державне 
управління здійснюється державою як цілісним суб’єктом 
управління державними справами, а не тільки управління 
як діяльність його виконавчо-розпорядчих органів2. Управ
ління ж державою розуміється не в буквальному смислі, а 
насамперед як управління справами держави, адже остан
нє є в кінцевому підсумку організацією влади, управління. 
Йдеться про управління справами, покладеними на держа
ву. Природно, що у цьому процесі провідну роль відіграє 
державний апарат, але певну участь у виконанні державних 
завдань беруть і громадські організації3. У демократичній 
державі громадянин є й об’ єктом владних впливів, і суб’єк
том їх вироблення і здійснення. Перебільшення першої 
«публічної властивості» громадянина і применшення дру
гої, яке часто трапляється на практиці, послаблює гумані
стичний та асоціативний потенціал влади й управління. 
Форми самоврядування стають декоративними. Тому такою 
важливою є природа і канали політичної участі4.

У сучасній юридичній науці поняття «управління дер
жавними справами» та «державне управління» розмежову
ються по-іншому, що зумовлено кардинальними змінами, 
які відбулися на пострадянському просторі. Сьогодні прий
нято розподіляти соціальне управління на громадське, яке

1 Див.: Курашвили Б. П. Очерк теории государственного управ
ления. — М.: Наука, 1987. — С. 89-91, 99.

2 Див.: Тихомиров Ю.А. Управление делами общества (Субъ
екты и объекты управления в социалистическом обществе). — 
С. 14-15.

3 Він. же. Власть и управление в социалистическом общес
тве. — С . 19.

4 Він же. Публичное право: Учебник. — М.: БЕК, 1995. — 
С. 127.
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здійснюється органами місцевого самоврядування, об’єд
наннями громадян, іншими недержавними організаціями, 
та державне, під яким розуміється специфічний вид дер
жавної діяльності — виконавча діяльність, функціонуван
ня якої пов’язане з формуванням особливої правової галу
зі — адміністративного права. «Державне управління» як 
адміністративно-правове поняття — це певний вид діяль
ності органів держави, що має виконавчий і розпорядчий 
характер, йому властиві всі основні ознаки виконавчої 
влади, і домінуючим у його правовому регулюванні є адмі
ністративне право1. Тому участь у державному управлінні 
необхідно розуміти як активність громадян з метою впливу 
тільки на сферу виконавчо-розпорядчої діяльності органів 
державного апарату.

Поняття ж «управління державними справами» є на
багато ширшим та уособлює поняття «державне управлін
ня» в широкому розумінні як «державну діяльність із 
упорядкування суспільних відносин, яка включає різні її 
сфери: законодавчу, виконавчо-розпорядчу діяльність та 
правосуддя»2. Тобто державне управління — складова час
тина управління державними справами, останнє поняття є 
більш широким і узагальнюючим. Управління державними 
справами здійснюється державними органами всіх гілок 
влади, у тому числі тих, що не входять у загальновизнаний 
тріумвірат «законодавча — виконавча — судова» (тобто 
Президентом України, прокуратурою, Конституційним 
Судом України тощо), у ньому беруть участь громадяни та 
їх об’єднання. Таке широке тлумачення управління дер
жавними справами близьке суспільним наукам. Саме в

1 Див.: Авер'янов В. Б. Державне управління / /  Юридична ен
циклопедія: У 6 т. — К.: Укр. енцикл., 1998. — Т.2. — 1999. — 
С. 119-120; Бойко І. В. Правовий статус громадян у сфері виконав
чої влади: Автореф. дис... канд. юрид. наук /  Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — X., 2000. — С. 10; ГурнеБ. Дер
жавне управління: Пер. з франц. — К.: Основи, 1993. — С. 116; 
Козлов Ю. М. Соотношение государственного и общественного 
управления в СССР. — С. 17; Курашвили Б. П. Очерк теории госу
дарственного управления. — С. 90; Ханай Г. Социалистическое 
право и личность: Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1971. — С. 220.

2 Русско-украинский словарь терминов по теории государства 
и права: Учеб, пособие /  Рук. авт. кол. Н. И. Панов. — X., 1993. — 
С .146.
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такому розумінні це явище становить інтерес для науки 
конституційного права.

Викладене розмежування понять «управління держав
ними справами» та «державне управління» має наслідком 
залежність: із зафіксованого у ст. 38 Конституції України 
права брати участь в управлінні державними справами по
ходить одне з найважливіших у галузі адміністративного 
права суб’єктивних прав громадян — право брати участь у 
державному управлінні. Останнє право вужче за конститу
ційне право на участь в управлінні, «поглинається» ним, а 
реалізуються вони у тісному взаємозв’язку і єдності.

Конституція України (ч. 1 ст. 38), закріплюючи, що 
громадяни мають право брати участь в управлінні держав
ними справами, не уточнює загальні форми такої участі. 
Конституція ж Російської Федерації1 (ч. 1 ст. 32) встанов
лює, що громадяни Росії «мають право брати участь в 
управлінні справами держави як безпосередньо, так і через 
своїх представників», що відповідає розмежуванню безпо
середньої та представницької форм демократії.

Громадяни України можуть брати участь в управлінні 
державними справами як безпосередньо (на виборах, ре
ферендумах тощо), так і через своїх представників. Важ
ливо розрізняти ці дві форми громадянської участі. Так, у 
працях західних учених політична участь часто асоціюєть
ся виключно з прямою демократією (наприклад, Дж. Сар- 
торі розрізняв два типи демократії: пряма демократія, 
тобто демократія як участь, і непряма, тобто представни
цька демократія2). Вони вказують на «партисипативну» 
(від англ, participation — участь) настанову, тобто настано
ву на самостійну, не відчужувану на користь будь-яких 
представників участь у прийнятті державно значущих рі
шень. На думку автора цього дослідження, розгляд про
блеми участі громадян в управлінні державними справами 
у всій різноманітності її форм дозволяє більш широко тлу
мачити це поняття.

У радянській правовій науці державного права вибори, 
наприклад, здебільшого не вказувалися серед форм безпо

! Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 
/ /  Собрание кодексов Российской Федерации. Офиц. тексты: 
В 2 т. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001. — Т.1. — С. 1 -47.

2 Див.: Ковлер А. И., Смирнов В. В. Демократия и участие в по
литике: Критические очерки истории и теории. — С. 8 -9 .
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середньої демократії поряд з референдумами, всенародними 
обговореннями, народними зборами. Вибори відносили до 
представницької демократії, оскільки, як вважалося, на 
них виборці не приймають безпосередньо рішення, а лише 
обирають представників для їх прийняття1. Але вже напри
кінці 80-х років О. Г. Мурашин зазначав, що такі інститути, 
як вибори, звіти депутатів перед виборцями, пов’язані з 
народним представництвом, але належать до інститутів 
безпосередньої демократії, оскільки в усіх згаданих випад
ках громадяни самі безпосередньо формують представниць
кі органи і прямо впливають на їх роботу. У конституцій
ному ж значенні представницьку демократію виражають 
органи державної влади2. Саме така точка зору є загально
визнаною сьогодні в конституційно-правовій теорії.

У сучасній науці конституційного права представника
ми народу звичайно вважають народних депутатів України, 
що виходить зі статусу Верховної Ради України як єдиного 
законодавчого і представницького органу всього народу. 
Але народні депутати — представники народу лише в за
конодавчій гілці влади. Установча ж влада українського 
народу, як зазначає Ю. М. Тодика, «є джерелом і основою 
співробітництва розподілених державних влад... Усі гілки 
державної влади походять від установчої влади народу»3. 
Таким чином, у найбільш широкому аспекті, з точки зору 
участі громадян в управлінні всіма державними справами, 
можна говорити про представництво громадян в органах 
усіх гілок державної влади.

Зокрема, представництво громадян України в органах 
виконавчої влади реалізується за допомогою рівного права 
доступу громадян до державної служби. Відповідно до ч. 1 
ст. 1 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 
1993 р.4, державна служба в Україні —  це професійна ді
яльність осіб, які займають посади в державних органах та

1 Див., напр.: Тихомиров Ю. А. Управление делами общества 
(Субъекты и объекты управления в социалистическом обще
стве). — С .161.

2 Див.: Мурашин А. Г. Непосредственное народовластие в си
стеме социалистического самоуправления народа. — С. 42.

3 Тодыка Ю. Н. Основы конституционного строя Украины: 
Учеб, пособие. — С. 101.

4 Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 52. — 
Ст. 490.
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їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій 
держави та одержують заробітну плату за рахунок держав
них коштів.

Щодо судової влади, то відповідно до Конституції Укра
їни народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуд
дя через народних засідателів і присяжних (ч. 4 ст. 124). 
Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених 
законом випадках, народні засідателі і присяжні (ст. 127). 
Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією 
суддів чи судом присяжних (ч. 2 ст. 129). Згідно з ч. 1 ст. 1 
Закону України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р.1 
(зі змінами і доповненнями), судді та залучені у визначених 
законом випадках для здійснення правосуддя представни
ки народу є носіями судової влади в Україні, які здійснюють 
правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої вла
ди. Під «представниками народу» тут мають на увазі на
родних засідателів та присяжних, які під час виконання 
своїх обов’ язків у суді «тимчасово здійснюють функції 
представників влади в силу спеціального повноваження, 
передбаченого процесуальним законодавством»2.

Стосовно участі громадян в управлінні через представ
ників привертає увагу також твердження, що безпосередня 
участь громадян в управлінні справами держави здійсню
ється не тільки через їх волевиявлення на виборах, рефе
рендумах, але й шляхом особистої участі в роботі органів 
законодавчої, виконавчої або судової влади3. На практиці

1 Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 8. —
Ст. 56.

2 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу 
України: У 2 ч. /  Під заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончарен
ка. — К.: Форум, 2001. — Ч. 2: Особлива частина. — С. 734.

3 Див., напр.: Букач В. В. Поняття конституційних політичних 
прав та свобод / /  Держава і право: 36. наук, праць. Юрид. і політ, 
науки. — К.: ІДП НАН України, 2001. — Вип. 10. — С. 190; Коз
лов Ю. М. Ленинский принцип участия трудящихся в советском 
государственном управлении. — С. 73; Кондратьев С. А. Консти
туционное право граждан на участие в управлении государствен
ными делами в условиях формирования правового демократиче
ского государства. — С. 10; Михалева Н. А. Конституционное 
право зарубежных стран СНГ: Учеб, пособие. — М.: Юристъ, 
1999. — С. 172; Права человека: Учебник для вузов /  Отв. ред. 
Е. А. Лукашева. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001. — С. 153.
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дуже важко відокремити суб’єктів здійснення управління 
державою та суб’єктів участі в управлінні державними 
справами через досить умовну межу між здійсненням 
управління та участю у його здійсненні.

Державний апарат — це сукупність органів, за допомо
гою яких практично здійснюється державна влада, вклю
чаючи законодавчу, виконавчу, судову1. Працівники дер
жавного апарату фактично здійснюють функції органів 
відповідної гілки влади, надають руху механізму держави. 
При розгляді ж питання про конституційну участь грома
дян в управлінні державними справами мова йде про право
ве положення громадянина, тобто особи, яка не є представ
ником держави, не наділена владними повноваженнями. Як 
зазначає у своєму дослідженні з цього питання М. П. Чуда
ков, особа, яка не є постійним професійним працівником 
державної влади або управління або особою, обраною у 
представницькі органи, може брати участь в управлінні 
справами держави і суспільства практично тільки через 
різні форми безпосередньої демократії2.

Проблему розрізнення « участі в управлінні державними 
справами» та «здійснення управління державою» необхід
но розглядати також в аспекті розмежування таких суб’єк
тів, як «народ» та окремий «громадянин». Ю. О. Тихомиров 
зазначає, що терміном «участь» неможливо позначити ді
яльність народу, якому належить влада. Він може застосо
вуватися для характеристики участі громадян в управлін
ні3. Цю точку зору розвиває К. І. Козлова, стверджуючи, 
що громадяни, асоційовані у народ, здійснюють владу. 
Кожний громадянин як такий бере участь у здійсненні 
влади. Право брати участь в управлінні державними спра
вами адресовано кожному громадянину, а не політично 
організованій сукупності громадян, асоційованих як народ, 
адже народ не бере участі в управлінні, а здійснює владу, є

1 Авер’янов Б. Б. Державний апарат / /  Юридична енциклопедія: 
У 6 т. — Т. 2. — С. 121.

2 Див.: Чудаков М. Ф. Правовые проблемы участия личности 
в осуществлении непосредственной (прямой) демократии в 
СРСР. — С. 67.

3 Див.: Тихомиров Ю.А. Управление делами общества (Субъ
екты и объекты управления в социалистическом обществе). —
С. 32.
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суб’єктом цієї влади1. Громадяни беруть участь в управлін
ні державними справами через різні форми, серед яких 
суттєве значення мають не тільки колективні форми участі 
в управлінні, а й індивідуальні.

У статті 5 Конституції України проголошено, що єдиним 
джерелом влади в Україні є народ. Але що являє собою «на
род »? У літературі в широкому розумінні народ визначаєть
ся як все населення певної держави, у вузькому — як лише 
виборчий корпус. В історичному матеріалізмі під народом 
розуміється соціальна спільнота, клас, творець історії2. Для 
традиційного суспільства характерне поняття народу як 
надособистісної спільноти, яка має історичну пам’ять і ко
лективну свідомість; в народі кожне покоління пов’язане 
відносинами відповідальності і з пращурами, і з нащадками. 
Сьогодні ж на Заході розуміння поняття «народ» змінюєть
ся і визначається як сукупність громадян або спільність 
індивідів. Будучи неподільними, вони поєднуються в народ 
через громадянське суспільство3. Отже, у сучасному бачен
ні влада народу — це влада не абстрактної спільноти, а за
лучення до її здійснення кожного громадянина.

Інколи висувається теза щодо спірності конституційного 
формулювання про здійснення влади народом внаслідок 
абстрактності самого поняття: народ взагалі ніяк не реалізує 
свою владу, адже це — конкретні дії, які не може здійсню
вати народ як абстрактна теоретична конструкція. У кон
кретних же правовідносинах з приводу безпосереднього 
здійснення державної влади беруть участь окремі громадя
ни та їх групи. При цьому громадянин є первинним суб’єк
том як стосовно політичних партій, так і відносно самої 
держави4. Вважаємо, що такі твердження не суперечать

1 Див.: Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право 
России: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 
2003. — С. 268.

2 Див.: Бутенко А. П. Народ / /  Большая Советская Энцикло
педия: В 30 т. /  Гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-є изд. — М.: Сов. 
энцикл., 1974. — Т.17. — С. 254.

3 Див.: Коваленко А. Большая цель маленькой формулы / /  
Зеркало недели. — 2002. — 9 февраля.

4 Див.: Нестеренко А. В. Демократия: проблема субъекта / /  
Общественные науки и современность. — 2002. — № 4. — 
С. 51,54.
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загальновизнаній теорії народовладдя, сутність якої кон
центровано виражена у ст. 5 Конституції України. Влада, 
що виходить від народу, здійснюється безпосередньо на
родом або від його імені органами держави. Але важливо, 
щоб у прийнятті, а потім і у здійсненні рішень цих органів 
брали участь громадяни держави, які утворюють (склада
ють) цей народ.

Що стосується суб’єктів здійснення права на участь в 
управлінні державними справами, то відмінність у розу
мінні цього політичного права в минулому і сьогодні по
лягає в тому, що за радянських часів перевага віддавалася 
ролі колективу, «маси» у його здійсненні. Відповідно ж до 
сучасної концепції прав людини, вона з її невід’ємними 
правами «є відправною точкою і кінцевою метою розвитку 
суспільства, головним орієнтиром прогресу»1. Тому в су
часній юридичній науці акцент робиться на те, що право 
брати участь в управлінні державними справами адресова
но кожному окремому громадянину, тобто наявним є дея
кий напрям до індивідуалізації. Але найбільш доцільно, 
керуючись правилом «золотої середини», конструктивно 
поєднувати індивідуальні та колективні форми участі гро
мадян в управлінні державними справами.

Провідну роль суб’єктивного фактора в управлінні демо
кратичною державою підтверджують спостереження: якщо 
суспільна система не замкнута на людський елемент, тобто 
якщо з природного соціального життя випадає конкретний 
громадянин суспільства, держави, то система дестабілізу
ється, хоч якою міцною вона виглядала. Іншими словами, 
свідома політична участь — найнадійніший інститут будь- 
якої демократії2. Політика — надзвичайно складна сфера 
суспільної життєдіяльності, пов’язана з відносинами між 
людьми, не може існувати без їх участі. Вона не тільки про
водиться в ім’я людей, але й робиться ними3. У світі продов
жується переоцінка значення кожного конкретного грома
дянина для політичної системи демократичного суспільства.

1 Тодыка Ю. Н. Основы конституционного строя Украины: 
Учеб, пособие. — С. 111.

2 Див.: Ковлер А. И. Исторические формы демократии: проб
лемы политико-правовой теории. — С. 254.

3 Див.: Топишко А. Политическое участие как феномен обще
ственной жизни / /  Политика и время. — 1991. — № 5. — С. 24.
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У зв’язку з цим ряд зарубіжних дослідників теорії демокра
тії вважають, що крім тоталітарної демократії можливий і 
принципово інший тип демократії — ліберальна, або пар- 
тисипативна демократія, та виступають за розширення 
каналів ефективного залучення громадян у процес прийнят
тя політичних рішень1.

Важливо зазначити, що участь громадян в управлінні 
державними справами має відбуватися на всіх стадіях 
реалізації державного рішення (законодавчого, виконав
чого чи судового): на стадії його ініціювання і розробки 
(всенародне обговорення, народна законодавча ініціатива, 
звернення громадян), прийняття (референдум, участь на
родних засідателів у здійсненні правосуддя), здійснення 
(вважається, що ймовірність виконання громадянами дер
жавних рішень, законів є вищою, якщо вони прийняті з їх 
участю) та громадський контроль за втіленням державних 
рішень.

Зокрема, у радянській правовій науці розвивалася теорія 
гр о м а д сь к о го  к о н т р о л ю , здійснюваного різноманітними 
інспекціями, добровільними народними дружинами, гро
мадськими контролерами, що наділялися владними кон
трольними повноваженнями. Громадський контроль у су
часній юридичній науці розглядається в якісно новому 
аспекті: він може здійснюватися через засоби масової ін
формації, політичні партії («корпоративний» контроль 
партій), громадські організації (рухи, фонди), групи гро
мадян (виборців, споживачів тощо), групи тиску, профспіл
ки, трудові колективи, різноманітні спостережні групи та 
організації, незалежні громадські експертизи владних рі
шень, індивідуальний контроль громадян та інші громад
ські форми2. Інколи проявами громадського контролю 
вважають і вуличні демонстрації, колективні протести.

1 Див.: Нестеренко А. В. Демократия: проблема субъекта /  /  Обще
ственные науки и современность. — 2002. — № 4. — С. 52-53.

2 Див., напр.: Гаращ ук В. М . Загальні риси громадського кон
тролю в державному управлінні / /  Проблеми законності: Респ. 
міжвід. наук. зб. /  Відп. ред. В. Я. Тацій. — X .: Нац. юрид. акад. 
України, 2002. — Вип. 56. — С. 89; Степаненко В. Влада і неза- 
тежний громадський контроль. Щодо проблем демократичного 
процесу в Україні / /  Віче. — 2000. — № 6. — С. 17; Шахов И. Б. 
Социальный контроль в правовом государстве / /  Проблемы закон
ности: Респ. межведом, науч. сб. —■ X ., 1995. — Вып. 29. — С. 12.
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«Демократія означає громадський контроль над елітами, а 
не контроль еліт на громадськістю»1.

Для уникнення термінологічних розбіжностей у подаль
шому необхідно розмежувати поняття: політична участь, 
участь в управлінні, політичний вплив, політична актив
ність.

У межах визначення п о л іт и ч н о ї у ч а с т і  в широкому 
розумінні цього терміна А. І. Ковлер розглядав її як залу
чення окремих громадян та всіх членів суспільства в ціло
му до процесу функціонування політичної системи суспіль
ства, до вирішення питань, що мають загальний інтерес. За 
твердженням цього вченого, участь є невід’ ємною власти
вістю не тільки політичної, але й будь-якої керованої (або 
самоврядної) спільноти. Участь можна кваліфікувати як 
політичну в тому випадку, коли особистість, група, про
шарок, клас залучаються до політико-владних відносин, 
до процесу прийняття рішень і управління, які мають по
літичний характер. Політична участь є в ідеалі найнадій
нішим демократичним інститутом, який забезпечує одну з 
основних функцій будь-якої політичної системи — вияв
лення, формування і вираження суспільних інтересів2.

А. Топішко в найбільш загальному плані називає полі
тичною участю залучення громадян даного суспільства до 
політичних відносин, які існують всередині його, прояв по
літичної волі, яка знаходить вираз у конкретних політичних 
діях, взаємозв’язок зі структурами влади3. У сучасній по
літології під поняттям «політична участь» розуміють вплив 
громадян на функціонування політичної системи, форму
вання політичних інститутів і процес вироблення політич
них рішень4. Американські вчені К. Джанда, Дж. Бері, Дж. 
Голдман визначають політичну участь як дії окремих гро-

1 Dalton R. J. Citizen politics in Western democracies: public 
opinion and political parties in the United States, Great Britain, West 
Germany and France. — Chatham, New Jersey: Chatham House 
Publishers, Inc., 1988. — P. 241.

2 Див.: Ковлер А. И., Смирнов В. В. Демократия и участие в по
литике: Критические очерки истории и теории. — С. 12, 188-189.

3 Див.: ТопишкоА. Политическое участие как феномен обще
ственной жизни / /  Политика и время. — 1991. — № 5. — С. 23.

4 Политология: Учебник /  Под ред. М. А. Василика. — М.: 
Юристъ, 2001. — С. 386.
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мадян, за допомогою яких вони прагнуть вплинути на 
державну владу (уряд) та політику або підтримати їх1.

У межах політичної системи участь характеризує, в 
першу чергу, соціально-функціональні параметри цієї си
стеми, а саме: прийняття рішень, вироблення курсів вну
трішньої та зовнішньої політики; управління й самовряду
вання; відбір членів представницьких органів і керівників 
державних і громадських організацій («політичне рекру
тування »); утворення й застосування норм права і контроль 
за їх виконанням; здійснення правосуддя, політичної ко
мунікації тощо2.

Отже, поняття «політична участь» є більш широким, 
ніж «участь в управлінні державними справами», і окрім 
останньої включає участь у здійсненні місцевого самовря
дування, у діяльності політичних партій, інших інститутів 
політичної системи (груп тиску — лобі) тощо, а не тільки 
держави.

Поряд з цими поняттями існує й термін «п о л іт и ч н и й  
в п л и в » . Дійсно, природа, наприклад, мітингів, походів і 
демонстрацій є спірною, адже виникає питання: чим вони 
є — формою участі громадян в управлінні державними 
справами чи засобом тиску певної групи громадян на влад
ні структури? Особливо це питання загострилося у зв’язку 
з проведенням масових маніфестацій під час виборів Пре
зидента України у грудні 2004 р. На поставлене питання 
правова наука не дає однозначної відповіді.

На думку Ю. М. Козлова, громадянин бере участь у дер
жавному управлінні, лише займаючи відповідну посаду в 
державному апараті або будучи обраним депутатом, а в усіх 
інших випадках громадяни лише певним чином можуть 
впливати на здійснення завдань державного управління3. 
Така позиція викликала заперечення з боку М. П. Чудако- 
ва, який вважає, що немає підстав для різкого розмежуван
ня таких понять, як «участь в управлінні» та «вплив на

1 Janda К., Berry J. M „ Goldman J. The challenge of democracy: 
government in America. — Boston: Houghton Mifflin Company, 
1989. — P. 226.

2 Див.: КовлерА. И., Смирнов В. В. Демократия и участие в по
литике: Критические очерки истории и теории. — С. 12.

3 Див.: Козлов Ю. М. Ленинский принцип участия трудящих
ся в советском государственном управлении. — С. 73.
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державне управління», оскільки справжня участь в управ
лінні завжди впливає на державну сферу. Громадяни беруть 
участь в управлінні державними справами або через систе
му представницької демократії, або через численні форми 
безпосередньої демократії1.

Західні вчені диференціюють основоположне поняття 
«політична участь» (participation) на: 1) конвенційну (con
ventional — традиційну, звичайну) участь — громадянська | 
дія, що вітається владою і врегульована законом (напри- І 
клад, голосування, участь у роботі партій та виборчих 
кампаніях, контакти з офіційними особами); 2) неконвен- : 
ційну(unconventional)участь — «прямудію»: політичний 
протест (мітинги протестів, законні демонстрації, петиції). j 
Важливими для демократичного правління вважаються і 
обидві названі форми політичної участі2. Мета демократии- і 
них установ — зробити політичну участь конвенційною, 
показати, що звичайні громадяни можуть залучатися до 
врядування, і примусити уряд враховувати їх цілі, інтереси 
та потреби3.

Тут слід підтримати пропозицію Н. В. Варламової, яка 
вважає, що критерієм відмежування участі громадян у 
здійсненні влади від політичного впливу є «елемент обов’яз
ковості », коли держава визнає для себе обов’язковим певне 
реагування на даний прояв активності: обов’язковість рі
шення, прийнятого суб’єктами політичної участі, обов’яз
ковість врахування висловлених думок і пропозицій або, 
принаймні, обов’язковість їх розгляду4. Так, право зверта-

1 Чудаков М. Ф. Правовые проблемы участия личности в осу
ществлении непосредственной (прямой) демократии в СССР: Дис... 
канд. юрид. наук. — С. 85-86.

2 Див., напр.: Dalton R. J. Citizen politics in Western democra
cies: public opinion and political parties in the United States, Great 
Britain, West Germany and France. — P. 35, 65-66;JandaK„ Berry 
J. M., Goldman J. The challenge o f democracy: government in 
America. — P. 226-228.

3 Див.: Janda K „ Berry J. M., Goldman J. The challenge of de
mocracy: government in America. — P. 233.

4 Див.: Варламова H. В. Некоторые аспекты политического 
участия при социализме / /  Сов. гос-во и право. — 1990. — 
№ 2. — С. 129; Вона же. Политико-правовое сознание и развитие 
самоуправления: Автореф. дис... канд. юрид. наук /  ИГПАН 
СССР. — М., 1991. — С. 12.
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тися до органів державної влади та посадових і службових 
осіб цих органів слід вважати формою участі громадян в 
управлінні, адже вони (державні органи) зобов’язані роз
глянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встанов
лений законом строк (ст. 40 Конституції України); право ж 
проводити збори, мітинги, походи і демонстрації — формою 
політичного впливу (тиску), оскільки конституційно не 
встановлений обов’язок держави реагувати на вимоги, які 
при цьому висуваються.

У понятійному ряді, пов’язаному з участю громадян в 
управлінні державними справами, потребує уваги й термін 
«п ол іт и ч н а  а к т и в н іс т ь » . Політична активність (та соці
альна активність, що за обсягом поглинає політичну) в 
юридичній літературі розглядається у декількох аспектах: 
1) як діяльність суб’ єкта, спрямована на досягнення су
спільно-політичних, державних інтересів, як процес, ді
яльна участь особи у політичному житті1; 2) як властивість, 
риса особи, що характеризує її діяльне ставлення до полі
тичного життя2; 3) як міра діяльності (похідна від самої 
політичної діяльності), що об’єднує її якісні та кількісні

1 Див., напр.: Батурин Ф.А. Социальная активность трудя
щихся: сущность и управление. — С. 15; Мурашин А. Г. Непо
средственное народовластие в системе социалистического само
управления народа. — С. 24\РечицкийВ.В. Политическая актив
ность. Конституционные аспекты. — К.: Сфера, 1999. — С. 56; 
Социальная активность личности в условиях развитого социализ
ма /  Отв. ред В. И. Куценко. — К.: Наукова думка, 1983. — С. 247; 
Тепляшин И. В. Становление российской правовой государствен
ности и правовая активность граждан / /  Журнал российского 
права. — 2002. — № 1. — С. 39; Чхиквадзе В. М. Советское госу
дарство и личность. — М.: Юрид. лит., 1978. — С. 46.

2 Див., напр.: Батурин Ф.А. Социальная активность трудя
щихся: сущность и управление. — С. 15; Витрук Н. В. Правовой 
статус личности в СССР. — М.: Юрид. лит., 1985. — С. 7; Обо
лонский А. В. Социально-психологический аспект участия граж
дан в политике и управлении / /  Сов. гос-во и право. — 1989. — 
№9. — С. 25; Общественно-политическая активность трудящих
ся (Проблемы методологии, методики и техники социологическо
го исследования) /  Отв. ред. Л. Н. Коган. — Свердловск: Уральский 
филиал АН СССР, 1970. — С. 57; Цвик М. В. Теория социалисти
ческой демократии (Государственно-правовые аспекты). — 
С. 104.

45



характеристики1. Що стосується участі громадян в управ
лінні державними справами, то політична активність може 
бути, з одного боку, діяльністю з реалізації права на участь 
в управлінні, а з іншого — якістю, що з необхідністю вла
стива громадянам — учасникам політичного життя. Таким 
чином, питання політичної участі тісно пов’язане з катего-: 
рією політичної активності, однак докладне висвітлення 
проблем останньої виходить за межі цього дослідження.

В. В. Речицький визначив право громадян на участь в 
управлінні державними і громадськими справами як уні
версальний інститут конституційного законодавства, роз
рахований на реалізацію активності й творчого начала ! 
особи у сфері політичного управління суспільством шляхом 
вказівки у широко диспозитивній системі правомочностей 
на вид і міру її поведінки2.

Перед тим як дати конституційно-правове визначення 
самої такої участі, необхідно виявити основні правові влас
тивості конституційної участі громадян в управлінні дер
жавними справами.

Так, характерною рисою участі громадян в управлінні є 
її п уб л іч н и й , зовнішньо виражений х а р а к т е р . За словами 
В. В. Речицького, прослуховування радіо, перегляд полі
тичних телепрограм є важливим аспектом реалізації права 
громадян на участь в управлінні. Але такі дії, хоч якими б 
важливими вони були, у процесі реалізації права на участь 
в управлінні охоплюються правовідносинами загального 
характеру і детальної процесуальної регламентації не по
требують3. Участь в управлінні, право на яку закріплено в 
ст. 38 Конституції України, повинна виявлятися в певних 
суспільно значущих публічних діях у політичній сфері.

Необхідною ознакою участі громадян в управлінні дер
жавними справами є її д обр овіл ьн и й  х а р а к т е р . При при
мусовій, «мобілізаційній» участі не громадяни виступають 
суб’єктами участі в управлінні державними справами, а їх

1 Див., напр .'.Клюев А. В. Особенности развития политической 
активности граждан при социализме / /  Политические институты 
и процессы: Ежегодник. — 1985 /  Гл. ред. Д. А. Керимов. — М.: 
Наука, 1986. — С. 122.

2 Див.: Речицкий В. В. Конституционные гарантии права граж
дан СССР на участие в управлении государственными и обще
ственными делами. — С .61-62.

3 Там же. — С. 64-65.
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використовують як засіб досягнення цілей інших суб’єктів, 
у  державі, що декларує себе демократичною, цінність має 
тільки добровільна участь у врядуванні, що зумовлена 
власними політичними переконаннями громадян. Запов
нити прогалину включення громадянина до вироблення 
державних рішень не можуть і фіктивні форми участі (імі
таційні, псевдоактивність, удаваний активізм1), тобто одно
стайна підтримка і схвалення вже прийнятих рішень, 
широко розповсюджувана за авторитарних і тоталітарних 
режимів. Цивілізована громадянська участь в управлінні 
державними справами базується на усвідомленні громадя
нами, що їх особиста позиція, особиста думка насправді 
впливає на вироблення державно значущого рішення.

За демократичного конституційного ладу участь грома
дян в управлінні державними справами не є самоціллю 
(участю заради участі). Необхідною рисою такої участі є її 
ц іл еспр ям ованіст ь. Метою участі в управлінні державними 
справами має бути задоволення суспільно значущих інтере
сів, а не отримання особистої вигоди. Такою метою є вплив 
на прийняття, здійснення та контроль за реалізацією дер
жавних рішень, вираження власної політичної думки, 
вплив на політику і життя держави.

Право брати участь в управлінні державними справами 
є основоположним серед політичних прав. Але воно не є 
абсолютним і необмеженим, як і майже всі інші права лю
дини і громадянина. Його м еж і встановлюються у консти
туційному законодавстві (наприклад, ст. 37 Конституції 
України щодо заборони діяльності партій з антисоціальни
ми цілями). Відповідальність за порушення законодавства 
про вибори, референдуми, об’ єднання громадян, збори та 
мітинги встановлена в Кодексі України про адміністратив
ні правопорушення2 (зі змінами) (статті 185-1,186-2,186-4, 
186-5) та Кримінальному кодексі України3 (статті 157,160, 
293, 294). Участь в управлінні державними справами має

1 Див.: Оболонский А. В. Социально-психологический аспект 
Участия граждан в политике и управлении. — С. 25-26.

2 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 
грудня 1984 р. № 80731-Х / /  Відомості Верховної Ради Україн. 
РСР. — 1984. — Додаток до№  51. — Ст. 1122.

3 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2003 р. № 2341-ІІІ 
/ /  Від. Верхов. Ради України. — 2001. — № 25-26. — Ст. 131.
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здійснюватися в рамках Конституції та законів, тому важ
ливою ознакою такої участі можна вважати її за к о н н іст ь.

Враховуючи вищенаведене, можна запропонувати таке 
визначення: участь громадян України в управлінні дер
жавними справами — це правомірна публічна діяльність 
громадян України з метою впливу на прийняття, виконан
ня та контроль за реалізацією рішень державного значен
ня безпосередньо або через представників в органах усіх 
гілок державної влади, гарантована закріпленням у Кон
ституції України відповідного суб’єктивного права. Така 
діяльність забезпечує втілення громадянами своїх суспіль
но значущих інтересів і має забезпечувати нормальне функ
ціонування інститутів народовладдя, стабільний розвиток 
та соціальний порядок у державі.

Участь громадян держави в управлінні є їх правом, а 
певною мірою і політичним, моральним о б о в ’я зк о м . Так, 
ще Б. Чичерін стверджував, що громадянин може «усуну
тися від участі у загальних справах, адже це не тільки 
обов’язок, але й право; але моральний обов’язок залиша
ється»1. І в наш час існує думка, що політичні обов’язки, 
які існують поряд з юридичними, полягають у тому, що 
громадянин повинен активно залучатися до участі в дер
жавному і громадському житті, підтримувати демократич
ні перетворення у суспільстві2.

Влада, заснована на політичній волі громадян, є запо
рукою утвердження демократичних традицій у країні. Про
блема участі громадян в управлінні державними справами 
безпосередньо пов’язана з устроєм держави, питаннями 
демократії. За висловом А. І. Ковлера, немає «чистої» лабо
раторної демократії. Демократію неможливо ввести декре
том, її можна свідомо творити за активної участі тих, за
ради кого вона існує. Демократія «для народу» без народу 
приречена3. Усе частіше вчені — спеціалісти з різних галу
зей науки звертаються до проблем прав людини — «люд

1 Чичерин Б. Н. Курс государственной науки: Учебник. — 
Ч. 1: Общее государственное право. — С. 39.

2 Див.: Бобылев А. И. Общество, гражданское общество, лич
ность, государство, право. Их взаимодействие на современном 
этапе / /  Право и политика. — 2001. — № 3. — С. 77.

3 Ковлер А. И. Исторические формы демократии: проблемы 
политико-правовой теории. — С. 237, 253-254.
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ського виміру», «людського фактора» в сучасних цивіліза- 
ційних процесах. Основа демократичної держави — це 
повага до людини та її прав, реальна участь громадян в 
управлінні державними справами, рівноправність громадян 
(за виразом Ф. Люшера, «принаймні» при здійсненні ними 
політичних прав1), наявність у них широкого кола прав і 
свобод, їх надійна гарантованість тощо.

§ 3. Конституційно-правове регулювання участі 
громадян України в управлінні державними 

справами в умовах формування правової 
державності

Конституція України 1996 р. є демократичною, оскіль
ки вона виходить із пріоритету прав особи. У статті 3 Кон
ституції встановлені основи офіційної концепції прав лю
дини в Україні. Ця стаття, розвиваючи положення преам
були та ст. 1, що Україна є суверенною і незалежною, 
демократичною, соціальною, правовою державою, закріп
лює сучасне підґрунтя української державності: людина 
визнається в Україні найвищою соціальною цінністю, пра
ва і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря
мованість діяльності держави, утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Стаття 5 Конституції України продовжує виклад гума
ністичних засад українського конституційного ладу: носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, 
який здійснює владу безпосередньо та через органи держав
ної влади та органи місцевого самоврядування. Це поло
ження відповідає концепції обмеження держави волею 
народу. Як зазначає Ю. М. Тодика, верховенство україн
ського народу, закріплене у ст. 5 Конституції, обмежує 
державну владу. Межі владних можливостей державних 
структур не є абсолютними, і те, що народом не делеговано 
державній владі, те залишається за народом2. Суверенітет 
українського народу отримує практичне здійснення через

1 Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности: 
Пер. с франц. — М.: Изд. гр. «Прогресе» — «Универе», 1993. —
С. 340.

2 Див.: Тодыка Ю. Н. Основы конституционного строя Украи
ны: Учеб, пособие. — С. 113.
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реалізацію кожним громадянином своєї волі в політичному 
житті країни1. Відповідно до ст. 15 Конституції, суспільне 
життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, еконо
мічної та ідеологічної багатоманітності, і держава гарантує 
свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією 
і законами України. Ці характерні риси демократичної 
правової держави у концентрованому вигляді виражені в 
такому суб’ єктивному конституційному праві, як право 
громадян брати участь в управлінні державними справами, 
що закріплене в ч. 1 ст. 38 Конституції України.

Втілення в життя ідеї народовладдя гарантується реаль
ною можливістю здійснення кожним громадянином на
лежних йому політичних прав і свобод. Здійснюючи такі 
права, громадяни беруть участь в управлінні державними 
справами. Можна сказати, що політичні права і свободи 
взагалі об’єднані в одну групу на тій підставі, що всі вони 
безпосередньо пов’язані з участю громадян в управлінні 
державними справами. За допомогою здійснення політич
них прав долається відчуження громадян від влади та дер
жави. Б. Чичерін писав, що політичні права належать 
громадянам як «учасникам влади»2.

Конституційні норми про право громадян на участь в 
управлінні державними справами та інші політичні права, 
які закріплені у розділі II Конституції України (статті 
36-40), конкретизуються і розвиваються в поточному кон
ституційному законодавстві та підзаконних нормативних 
актах (указах Президента України, постановах Кабінету 
Міністрів України тощо).

У цьому параграфі монографічного дослідження ставить
ся за мету розглянути питання конституційно-правової 
регламентації права брати участь в управлінні державними 
справами та інших політичних прав, що охоплюються цим 
загальним правом. Висвітленню проблем здійснення, га
рантування та механізму реалізації досліджуваного права 
присвячений другий розділ монографії.

Право брати участь в управлінні державними справами 
закріплене у системі політичних прав і свобод. Воно нале

1 Конституційне право України: Підручник /  За ред. Ю. М. То- 
дики, В. С. Журавського. — К.: Ін Юре, 2002. — С. 148.

2 Див.: Чичерин Б. Н. Курс государственной науки: Учеб
ник. — Ч. 1: Общее государственное право. — С. 200.
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жить лише громадянам України і розвиває та поглиблює 
положення Конституції про народовладдя, що має відправ
ний, узагальнений характер. Це суб’єктивне право харак
теризується вченими-конституціоналістами як таке, що 
юридично забезпечує включення громадян у сферу при
йняття і здійснення державних рішень, у сферу політики1, 
виражає зміст і сутність демократії як народовладдя2, має 
фундаментальне значення в усій групі суспільно-політичних 
прав3, посідає центральне місце в системі прав і обов’язків 
громадян у сфері суспільно-політичного і державного жит
тя4, як «узагальнююче, стрижневе»5, «найважливіше»6, 
«об’ єднуюче»7, «пріоритетне»8, «інтегруюче» політичне 
право громадян, як важлива ознака демократизму держави. 
Навіть у конституціях тоталітарних держав це право про
голошується, хоча і має формальний характер9. В. В. Ре- 
чицький називає це право центральною частиною єдиного 
комплексу політичних конституційних прав і свобод, яка 
реалізується в єдності з ними і являє собою інтегральну 
частину політико-правового статусу громадян як підсисте
ми єдиного конституційного статусу громадян. У функціо
нальному розумінні, тобто в аспекті забезпечення розвитку 
демократії, це право є основним вузлом механізму народо

1 Права человека: Учебник для вузов /  Отв. ред. Е. А. Лукаше- 
ва. — С. 153.

2 Чудаков М. Ф. Правовые проблемы участия личности в осу
ществлении непосредственной (прямой) демократии в СРСР. — 
С. 67.

3 Чхиквадзе В. М. Советское государство и личность. — С. 72.
4 Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности совет

ских граждан. — С. 277.
5 Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР. — С. 19.
6 Ямпольская Ц.А. О субъективных правах советских граждан 

и их гарантиях / /  Вопросы советского государственного права /  
Отв. ред. В. Ф. Коток. —■ М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 177.

7 Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: 
Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — С. 268.

8 Погорілко В. Ф., Головненко В. В., Сірий М. I. Права та свобо
ди людини і громадянина в Україні. — С. 25.

9 Див.: Тодика Ю. М. Конституційні права, свободи та обов’яз
ки людини і громадянина / /  Конституційне право України: Під
ручник /  За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. — С. 148.
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владдя. Воно займає домінуюче положення в рамках під
системи політичних прав і свобод громадян, що утворюють 
особливий правовий інститут1.

Новим у Конституції України 1996 р. є те, що у системі 
політичних прав закріплене право громадян України бра
ти участь в управлінні тільки «державними» справами, а 
не «державними і громадськими», як це було встановлено 
у Конституції УРСР 1978 р. Вивчення причин такої від
мінності дозволяє зробити певні висновки.

У радянській літературі не існувало чіткого розмежу
вання державних і громадських справ2, увага акцентува
лася на поєднанні державного і громадського начал у 
системі демократії3. Такий підхід можна пояснити тим, 
що, по-перше, згідно з Основним Законом СРСР, КПРС 
була ядром політичної системи, усіх державних і громад
ських організацій. Останні не протиставлялися органам 
державної влади, а складали з ними єдине ціле. Тому го
ворити про самостійну участь громадських організацій тих 
часів (професійних спілок, комсомолу тощо) у громадських 
(недержавних) справах неможливо. По-друге, концепція 
громадянського суспільства, з якою в сучасній науці асо
ціюється здійснення громадських, недержавних справ, за 
радянських часів офіційною владою була визнана буржу
азною вигадкою.

Ю. О. Тихомиров використовував поняття «суспільні 
справи» як більш широке відносно «державних справ», не 
як «недержавні», а як справи всього суспільства, загальні, і 
колективні справи. «При соціалізмі державні справи і є j 
основні справи суспільства. Обсяг їх розширюється, і ви

1 Речицкий В. В. Конституционные гарантии права граждан 
СССР на участие в управлении государственными и общественны
ми делами. — С. 54, 55.

2 Див., напр.: Козлов Ю. М. Ленинский принцип участия тру
дящихся в советском государственном управлении. — С. 33; 
Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе перестрой
ки. — С. 32; Оболонский А. В. Человек и государственное управ
ление. — С .108.

3 Див., напр.: КовлерА. И. Исторические формы демократии: 
проблемы политико-правовой теории. — С. 135; ЦвикМ.В. Теория 
социалистической демократии (Государственно-правовые аспек
ты). — С. 23.
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користовується поняття «управління справами держави і 
суспільства» для позначення двох головних сфер впливу. 
В цілому ж здійснюється управління суспільними спра
вами, хоча неможливо ототожнювати сукупність справ 
суспільства із сукупністю об’ єктів управлінського впли
ву»1. Досліджуючи питання участі громадян в управлінні, 
Б. М. Лазарев зазначав, що у Конституції СРСР 1977 р. 
говориться спочатку про «управління всіма суспільними 
справами», «управління справами суспільства». Це управ
ління далі поділяється на «управління державними спра
вами» й «управління громадськими справами» (ст. 7 про 
участь громадських організацій в управлінні державними 
і громадськими справами; ст. 9 про участь громадян в управ
лінні справами держави і суспільства; ст. 48 про право 
брати участь в управлінні державними і громадськими 
справами та ін.). До «управління державними справами» 
вчений включав законодавчу діяльність, державне управ
ління, народний контроль, правосуддя, прокурорський 
нагляд і державний арбітраж2. На думку В. І. Новосьолова, 
державні справи — це справи, які вирішуються державою; 
державна діяльність в основному здійснюється державними 
органами та їх посадовими особами, однак у ній беруть 
участь і громадські організації3.

У термінології сучасної науки конституційного права 
«громадський» означає «недержавний», такий, що стосу
ється кола осіб, об’єднаних у громаду, та інститутів грома
дянського суспільства, сутнісною характеристикою якого 
є «перш за все автономія від держави і первісного тради
ційного суспільства»4. Сьогодні стверджують, що при тота
літарному режимі суспільство і держава фактично збіга
ються, оскільки держава встановлює тотальний контроль, 
практично скасовує суспільство і займає його місце. При

1 Тихомиров Ю.А. Управление делами общества (Субъекты и 
объекты управления в социалистическом обществе). — С. 5.

2 Див.: Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе 
перестройки. — С. 67-68.

3 Новоселов В. И. Участие граждан в управлении государствен
ными и общественными делами. — С. 4.

4 Кузьменко Б. Правління права, політична демократія, гро
мадянське суспільство: перспективи інтегративної ідеології / /  
Право України. — 1999. — № 11. — С. 22.
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демократи громадянське суспільство і правова держава іс
нують у відносно автономному режимі, не тільки не зава
жаючи, а й забезпечуючи життєздатність один одного1. 
Таким чином, право на управління громадськими справами 
сьогодні має самостійний характер2. У сучасній Конститу
ції України воно регулюється статтями про об ’ єднання 
громадян (політичні партії, громадські організації), про 
місцеве самоврядування.

З огляду також на те, що право брати участь в управлін
ні державними справами належить до системи політичних 
прав і не стосується в даному випадку прав особистих, со
ціально-економічних, культурних, цілком обґрунтованим 
і таким, що повністю відповідає сучасному етапу розвитку 
українського конституційного ладу, здається при закріп
ленні у Конституції України зазначеного політичного пра
ва вживати лише термін «державні справи».

Дискусійним є питання про сутність, природу участі в 
управлінні державними справами: це загальний конститу
ційний принцип чи суб’єктивне право громадян?

До прийняття Конституції СРСР 1977 р. у радянському 
конституційному законодавстві згадувалося лише загальне 
положення, принцип про необхідність залучення все більш 
широких мас трудящих, «поголовно» до управління дер
жавою і суспільством. Тільки у Конституції СРСР 1977 р., 
і, відповідно, у Конституції УРСР 1978 р., уперше в історії 
радянського конституційного законодавства було закріпле
но участь в управлінні державними і громадськими спра
вами як окреме конституційне суб’єктивне право. Консти
туція України 1996 р. (як і конституції більшості країн 
СНД) за принципом наступництва закріпила за своїми гро
мадянами право брати участь в управлінні державними 
справами, що, ймовірно, було зроблено не механічно, а 
прагнучи підкреслити провідну роль громадян у здійснен
ні влади у новій демократичній державі.

1 Див.: Мучник А. Г. Комментарий к Конституции Украи
ны. — С .175.

2 Див.: Научно-практический комментарий к Конституции 
Российской Федерации /  Отв. ред. В. В. Лазарев. — 2-е изд., доп. 
и перераб. — М.: Спарк, 2001. — С. 155.
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Усупереч такому нормативному закріпленню ідеї участі 
громадян в управлінні в сучасному конституційному за
конодавстві у науці існує інший підхід до цієї проблеми. 
Його прихильники (Ю. А. Дмитрієв, А. А. Златопольський, 
В. Є. Чиркін, С. О. Кондратьев) вважають участь в управ
лінні справами держави основоположним принципом вза
ємовідносин між демократичною державою та її громадя
нами, а не правом, яке має самостійне значення. Згідно з 
цією думкою правомочності, які складають це право, явля
ють собою самостійні політичні права і свободи громадян, 
і, отже, право на участь в управлінні суспільством і держа
вою не має самостійного значення. Якщо уявити ситуацію, 
коли громадяни будуть позбавлені всіх політичних прав і 
свобод, за винятком лише права на участь в управлінні 
державними і громадськими справами, то це право зали
шиться декларативним і не зможе бути реалізоване через 
відсутність конкретних правомочностей щодо участі в 
управлінні1. І далі: якщо все ж таки припустити, що це 
суб’єктивне право існує й охоплює практично всі політичні 
права і свободи, то фактично змінюється статус останніх із 
самостійних суб’єктивних прав на форми здійснення чи 
методи забезпечення основного політичного права. У тако
му разі традиційні права і свободи громадян позбавляють
ся гарантій свого існування і забезпечення, втрачаючи 
значення «невід’ємних» іосновних2. Тому, надумкузазна- 
чених учених, це не конкретне право, а загальний принцип, 
що має безліч форм (вибори, референдум і т.д.) і передбачає 
інші конкретні права3.

1 Див.: Сравнительное конституционное право /  Авт. кол.: 
В. Е. Чиркин, Ю. А. Юдин, М. А. Никифорова и др.; Редкол.: 
В. Е.Чиркин (отв. ред.) и др. — М.: Манускрипт, 1996. — С. 292; 
Петришин А. В. Право граждан на участие в управлении госу
дарством в системе институтов демократии / /  Проблеми провад
ження правових реформ в Україні: 36. наук, праць НЮАУ. — X ., 
1996. — С. 8.

2 Див .-.Кондратьев С. А. Конституционное право граждан на 
участие в управлении государственными делами в условиях фор
мирования правового демократического государства. — С. 26.

3 Див.: Дмитриев Ю. А., Златопольский А. А. Гражданин и 
власть. — М.: Манускрипт, 1994. — С. 154; Сравнительное кон
ституционное право: Учеб, пособие /  Отв. ред. В. Е. Чиркин. — М .: 
Междунар. отношения, 2002. — С. 154.
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Здається, що визнання принципу участі громадян в 
управлінні державними справами і відповідного права не 
є взаємовиключними. По-перше, в Конституції України 
1996 р. ні у преамбулі, ні у розділі І «Загальні засади» не 
закріплений власне принцип участі громадян в управлінні 
державними і громадськими справами. Ідея цього принци- j 
пу фактично втілена в положенні ч. 2 ст. 5 Конституції 
України про те, що єдиним джерелом влади в Україні є на
род і що народ здійснює владу безпосередньо і через органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування. 
Суб’єктом цієї влади є не кожний окремий громадянин, а 
народ як певна спільнота. Закріплення такого принципу 
як однієї з засад конституційного ладу означає, що він по
ширюється на всі суспільні відносини, які можуть виник
нути у державі: не тільки політичні, а й економічні, соці
альні, культурні тощо. Право ж брати участь в управлінні 
державними справами композиційно закріплене в Консти
туції України в системі політичних прав і стосується по
літичної системи суспільства як основоположне у системі 
саме політичних прав.

По-друге, дійсно, більшість політичних прав за своєю 
природою є правомочностями, які входять до права на 
участь в управлінні державними справами. За визначенням 
М. І. Матузова, правомочність є різновид суб’єктивного 
права чи його дрібна частина, або особлива стадія (фаза) 
його розвитку. Окреме суб’єктивне право може складатися 
з декількох правомочностей, які становлять його зміст і 
структуру. Правомочностями можна назвати все те, на що 
суб’єкт управомочений у межах даного суб’єктивного пра
ва. Таке розмежування дозволяє визначити місце і роль 
конкретних правомочностей суб’єктів у механізмі право
вого регулювання, звернути увагу на реалізацію загальних 
юридичних можливостей через конкретні правовідносини 
і конкретні дії суб’єктів1.

Отже, право вільно обирати і бути обраними, брати участь 
у всеукраїнському та місцевих референдумах, рівне право 
доступу до державної служби, право на звернення — це пра

1 Див.: Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоре
тические проблемы субъективного права. — Саратов: Изд-во Са
ратов. ун-та, 1972. — С. 134, 136, 138.

56



вомочності політичного характеру, що розкривають зміст 
загального права громадян на участь в управлінні. Якщо 
зазначені політичні права не були б безпосередньо закріпле
ні у Конституції, відповідні правомочності існували б у 
межах єдиного права на участь в управлінні державними 
справами, без яких воно дійсно не може бути реалізовано. 
В силу великої самостійної значущості та важливості кожної 
з перелічених правомочностей всі вони закріплені у Консти
туції України як окремі політичні суб’єктивні права. Тому 
вважаємо, що наявність зазначеного конституційного прин
ципу не позбавляє право брати участь в управлінні держав
ними справами «права на існування».

Право участі в управлінні державними справами є комп
лексним і різнобічним явищем. За словами В. В. Речицько- 
го, у певному сенсі право брати участь в управлінні виступає 
і як узагальнена модель поведінки, тобто провідний право
вий принцип усього інституту конституційних політичних 
прав, і як елемент змісту універсального принципу Консти
туції — народовладдя, і як гарантія, елемент принципу 
гуманізму, і як інститут, що забезпечує всебічність і послі
довність реалізації всієї сукупності прав і свобод особи, її 
законних інтересів (у цьому виявляється правозабезпечу- 
вальний відносно інших прав і свобод характер)1. За твер
дженням М. В. Цвіка, так само, як демократія, будучи 
формою держави, одночасно характеризується як принцип 
демократизму, деякі інститути демократії можуть у певно
му аспекті виступати як принципи. Такими є інститут ви
борів і принцип виборності, інститут федерації і принцип 
федералізму, інститут контролю і принцип підконтрольнос- 
ті тощо2. Те саме можна стверджувати відносно права гро
мадян на участь в управлінні та відповідного принципу.

Таким чином, право брати участь в управлінні держав
ними справами є не лише основоположним принципом 
взаємовідносин між державою та громадянином, але й од
ним з найважливіших суб’ єктивних політичних прав гро
мадян.

1 Див.: Речицкий В. В. Конституционные гарантии права граж
дан СССР на участие в управлении государственными и обще
ственными делами. — С. 51.

2 Див.: Цвик М. В. Законы создает народ. Об участии масс в 
законодательной деятельности СССР. — С. 76.
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Більшість учених погоджуються, що право участі в уп
равлінні державними справами є комплексним і об’єднує 
майже всі інші політичні права і свободи громадян1. Йдеть
ся про право громадян брати участь у референдумах, вільно 
обирати і бути обраними до органів державної влади (ч. 1 
ст. 38 Конституції України), рівне право доступу до держав
ної служби (ч. 2 ст. 38); право на звернення (ст. 40); право 
брати участь у відправленні правосуддя. Останнє право не 
закріплене Конституцією України в системі політичних 
прав (на відміну від Конституції РФ). Воно навряд чи охо
плюється правом доступу до державної служби, оскільки 
посадовими особами є судді, народні засідателі є тимчасо
вими посадовими особами, й це не стосується присяжних. 
У Конституції України право громадян брати участь у від
правленні правосуддя випливає з положень розділу VIII 
«Правосуддя», закріплених у декількох статтях. Але, на 
думку автора цього дослідження, необхідно розглядати це 
право як одну з важливих правомочностей з участі в управ
лінні державними справами.

Участь в управлінні державними справами здійснюєть
ся громадянами насамперед через в и бо р и  і р е ф е р е н д у м и .  
Конституція У країни безпосередньо закріплює право гро
мадян України вільно обирати і бути обраними, брати 
участь у референдумах у ч. 1 ст. 38, а також у III розділі 
«Вибори. Референдум»: народне волевиявлення здійсню
ється через вибори, референдум та інші форми безпосеред
ньої демократії (ст. 69), право голосу мають громадяни 
України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти 
років (ч. 1 ст. 70), вибори є вільними і відбуваються на осно
ві загального, рівного і прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування (ст. 71). Визначаються суб’єкти при

1 Див., напр.: Воєводин Л.Д. Конституционные права и обязан
ности советских граждан. — С. 278; Кондратьев С. А. Конститу
ционное право граждан на участие в управлении государствен
ными делами в условиях формирования правового демократиче
ского государства. — С. 5; Конституционный статус личности в 
СССР /  Ред. кол. Н. В. Витрук, В. А. Масленников, Б. Н. Топор- 
нин. — С. 154; Права человека: Учебник для вузов /  Отв. ред. 
Е. А. Лукашева. С. 153; Чудаков М. Ф. Правовые проблемы 
участия личности в осуществлении непосредственной (прямой) 
демократии в СССР. — С. 67.
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значення всеукраїнського референдуму та можливість його 
проведення за народною ініціативою (ст. 72) та встановлю
ються межі щодо предмета всеукраїнського референдуму 
(статті 73, 74).

Як бачимо, у Конституції закріплені найбільш загальні 
положення, які конкретизуються в конституційному за
конодавстві. На рівні Основного Закону в Україні навіть 
не закріплений тип виборчої системи щодо виборів народ
них депутатів України (мажоритарна, пропорційна, змі
шана). Отже, для зміни порядку формування єдиного за
конодавчого органу в державі не застосовується ускладне
на процедура внесення змін до Конституції України, для 
цього законодавцю достатньо прийняти виборчий закон 
України у новій редакції. Така ситуація вважається об
ґрунтованою на перехідному етапі розвитку держави і сус
пільства.

Конституційне законодавство про вибори в Україні 
складають такі Закони України: «Про вибори народних 
депутатів України», «Про вибори Президента України»1, 
про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Респуб
ліки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів2, «Про Центральну виборчу комісію»3. Базовим серед 
них є Закон про вибори народних депутатів, оскільки він 
регламентує найбільш важливу форму реалізації безпосе
редньої демократії, а також визначає головні елементи 
представницької демократії. Відносно активного і пасив
ного виборчого права щодо виборів Президента та органів 
місцевого самоврядування, .то, незважаючи на деякі від
мінності, елементи участі громадян у таких виборчих про
цесах збігаються.

1 Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 
1999 р. № 474-XIV в ред. Закону від 18 березня 2004 р. № 1630-IV 
/ /  Від. Верхов. Ради України. — 2004. — № 20-21. — Ст. 291.

2 Про вибори Депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон 
України від 6 квітня 2004 р. № 1667-IV //В ід . Верхов. Ради Укра
їни. — 2004. — № 30-31. — Ст.382. — Набирає чинності з 1 жов
тня 2005 р.

3 Про Центральну виборчу комісію: Закон України від ЗО черв
ня 2004 р. № 1932-IV / /  Від. Верхов. Ради України. — 2004.— 
№ 36. — Ст. 448.
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Закон «Про вибори народних депутатів України» від 18 
жовтня 2001 р.1 визначав основні принципи і процедури 
для проведення виборів народник депутатів, що відбулися 
у березні 2002 р. На сьогодні співвідношення суспільно- 
політичних сил в Україні склалося на користь чергової 
зміни виборчого законодавства і виборчої системи України 
зі змішаної на суто пропорційну. І вже прийнято Закон 
«Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 
2004 р.2 (набирає чинності з 1 жовтня 2005 р.), в основу 
якого покладена пропорційна система виборів.

Засади участі громадян у всеукраїнському референдумі 
визначаються Законом України «Про всеукраїнський та 
місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р .3, який у норма
тивному та процесуально-процедурному регулюванні не 
відповідає сучасним вимогам і теж потребує переробки і 
правового вдосконалення.

Складовою права брати участь в управлінні державними 
справами є закріплене в ч. 2 ст. 38 Конституції України 
р івн е  п раво д о с т у п у  гром адян  д о  дер ж а вн ої сл уж би . Рівний 
доступ до державної служби покликаний забезпечити нор
мальну змінюваність і поновлення чиновництва, не допус
тити його «перетворення на касту»4. Незважаючи нате, що 
право на рівний доступ до публічних функцій і посад було 
сформульовано вже в межах буржуазного конституціона
лізму XVIII ст., в Україні воно є конституційним нововве
денням. Поява цього демократичного права у Конституції

1 Про вибори народних депутатів України: Закон України від 
18 жовтня 2001 р. № 2766-ІІІ / /  Від. Верхов. Ради України. — 
2001. — № 51-52. — Ст. 265.

2 Про вибори народних депутатів України: Закон України від 
25 березня 2004 р. № 1665-IV / /  Від. Верхов. Ради України. — 
2004. — № 27-28. — Ст. 366; Про внесення змін до Закону Укра
їни «Про вибори народних депутатів України»: Закон України 
від 7 липня 2005 р. № 2777- IV / /  Урядовий кур’ єр. — 2005. — 19 
серпня.

3 Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України 
від 3 липня 1991 р. № 1286-ХІІ / /  Від. Верхов. Ради України. — 
1991, — № 33. — Ст. 443.

4 Див.: Баглай М. В. Конституционное право Российской Фе
дерации: Учебник для вузов. — 3-є изд., изм. и доп. — М • НОР
МА—ИНФРА-М, 2002. — С. 221.
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України зумовлена прагненням запобігти бюрократичним 
тенденціям у державному апараті.

Відносини державної служби в Україні, окрім Консти
туції, також регулюються Законом України «Про держав
ну службу» від 16 грудня 1993 р .1 (зі змінами), який має 
визначати порядок доступу громадян до такої служби. 
Державна служба в Україні — це професійна діяльність 
осіб, які займають посади в державних органах та їх апа
раті для практичного виконання завдань і функцій держа
ви та одержують заробітну плату за рахунок державних 
коштів (ст. 1 Закону). Таке право не означає абсолютної 
рівності. Хоч як би широко (на перший погляд) Конституція 
України визначала право рівного доступу громадян до дер
жавної служби, це не означає, що будь-яка особа, якій за
манеться стати державним службовцем, може ним стати. 
Стаття 4 Закону роз’яснює поняття рівності: право на дер
жавну службу мають громадяни України незалежно від 
походження, соціального і майнового стану, расової і на
ціональної належності, статі, політичних поглядів, релі
гійних переконань, місця проживання, які одержали від
повідну освіту і професійну підготовку та пройшли у вста
новленому порядку конкурсний відбір або за іншою 
процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України. 
Отже, на державну службу може бути прийнятий кожний 
громадянин (головне — особа повинна бути громадянином 
України), але за умов, що він має певні знання, досвід, від
повідає кваліфікаційним та іншим законним вимогам, 
компетентний у відповідній галузі чи сфері управління, а 
також пройшов конкурсний або інший відбір.

Важливим правом, що забезпечує участь в управлінні 
державними справами, є п р а во  гр ом а дя н  на зв е р н е н н я  до  
о р га н ів  д ер ж а вн о ї в л а д и , їх посадових і службових осіб. 
Законодавець в У країні не використовує термін «петиція ». 
Натомість у Конституції та нормативних актах вживається 
поняття «звернення». Відповідно до ст. 40 Конституції 
України усі мають право направляти індивідуальні чи ко
лективні письмові звернення або особисто звертатися до 
органів державної влади, органів місцевого самоврядуван
ня та посадових і службових осіб цих органів. Гарантією

1 В ід о м о с т і  В е р х о в н о ї  Р а д и  У к р а їн и .  —  1 9 9 3 . —  №  5 2 . —
Ст. 4 9 0 .
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реалізації цього права є обов’язок зазначених суб’єктів 
розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у вста
новлений законом строк.

Процедура подання і розгляду звернень громадян ре
гламентується Законом України «Про звернення грома
дян» від 2 жовтня 1996 р.1 (зі змінами), Указами Прези
дента України «Про заходи щодо забезпечення конститу
ційних прав громадян на звернення» від 19 березня 1997 р. 
(№ 241/97) і «Про додаткові заходи щодо забезпечення 
реалізації громадянами конституційного права на звернен
ня» від 13 серпня 2002 р. (№ 700/2002). Зокрема, в остан
ньому зазначена особлива роль звернень громадян до орга
нів державної влади у забезпеченні постійного зв’язку між 
державою та громадянином, вирішенні життєво важливих 
проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації 
конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Звернення можуть містити як особисті питання, так і 
суспільні (громадські). Звернення зі суспільно значущих 
питань називають пропозиціями, або «петиціями»2. Відпо
відно до Закону «Про звернення громадян» (ст. 1) громадя
ни України мають право звернутися до органів державної 
влади, місцевого самоврядування, об’ єднань громадян, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, засобів масової інформації, посадових осіб (на 
рівні Конституції вказані лише такі адресати звернень, як 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 
посадові і службові особи цих органів) відповідно до їх 
функціональних обов’язків (у тому числі до Уповноваже
ного Верховної Ради з прав людини, Конституційного Суду, 
Президента України) із зауваженнями, скаргами та пропо
зиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або 
клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, 
політичних та особистих прав і законних інтересів та скар
гою про їх порушення. Згідно зі ст. 20 цього Закону звер
нення розглядаються і вирішуються у термін не більше 
одного місяця з дня їх надходження, а ті, які не потребують 
додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше 15

1 Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 47. — 
Ст. 256.

2 Див.: Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право 
России: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — С. 870.
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днів від дня їх отримання. У необхідних випадках строки 
розгляду можуть бути продовжені керівником відповід
ного органу з обов’язковим повідомленням про це відповід
ній особі, але загальний термін вирішення не може переви
щувати 45 днів. За порушення передбаченого законом по
рядку розгляду звернень, а також за переслідування 
громадян, що подали звернення, законодавством України 
встановлюється юридична відповідальність.

Таким чином, коло осіб, які мають право на звернення, 
в Україні не обмежене. Положення ст. 40 Конституції сто
сується не тільки громадян України, відповідним правом 
наділяються також іноземці та особи без громадянства. 
Необмеженим є також коло установ та посадових осіб — 
адресатів такого звернення; не регламентоване коло питань, 
що можуть бути предметом звернень; не передбачена мож
ливість обмеження встановленого права. Тут законодавець 
надає широкий простір для впливу громадян на прийняття 
державних рішень.

Для забезпечення реалізації права на участь в управлін
ні державними справами важливим є п р а во  н а  о б ’єд н а н н я . 
Це право відоме у міжнародному співтоваристві як свобода 
союзів і асоціацій. Відповідно до ч. 1 ст. 36 Конституції 
України громадяни України мають право на свободу об’єд
нання у політичні партії та громадські організації для 
здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення по
літичних, економічних, соціальних, культурних та інших 
інтересів, за винятком обмежень, визначених законом в 
інтересах національної безпеки та громадського порядку, 
охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших 
людей. Згідно з ч. 2 цієї статті політичні партії в Україні 
сприяють формуванню і вираженню політичної волі грома
дян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій 
можуть бути лише громадяни України. Положення щодо 
цього політичного права конкретизуються в Законі Украї
ни «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р .1 (зі 
змінами), який визначає об ’єднання громадян як добро
вільне громадське формування, створене на основі єдності 
інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і 
свобод. Об’єднання громадян, незалежно від назви (рух,

1 В ід о м о с т і  В е р х о в н о ї  Р а д и  У к р а їн и . —  1 9 9 2 . —  №  3 4 . —
Ст. 50 4 .
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конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо), відповідно до цього 
Закону визнається політичною партією або громадською 
організацією (ст. 1).

Оскільки є особливості, пов’ язані з утворенням та 
функціонуванням окремих видів об’ єднань громадян, їх 
діяльність регулюється спеціальними законами. Так, За
кон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 
2001 р .1 визначає політичну партію як зареєстроване згід
но з законом добровільне об’єднання громадян — прихиль
ників певної загальнонаціональної програми суспільного 
розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і ви
раженню політичної волі громадян, бере участь у виборах 
та інших політичних заходах (ст. 2). Політичним партіям 
гарантується свобода опозиційної діяльності (ч. 2 ст. 12).

Таким чином, згідно з конституційним законодавством 
України політичні партії, на відміну від інших об’єднань 
громадян, утворюються з метою впливу на прийняття влад
них рішень, беруть участь у виборчих кампаніях та залу
чені до вирішення питань державного значення. Інші 
об’єднання громадян утворюються з неполітичними ціля
ми, хоча й можуть впливати на прийняття політичних рі
шень, наприклад, шляхом формування громадської думки, 
і тому відносно них право на об’єднання втрачає політичний 
характер.

Тісно пов’язана з правом брати участь в управлінні дер
жавними справами ст. 39 Конституції України, що закріп
лює п р а во гром адян  зби р а т и ся  м ирно, без  збр ої і п р овод и т и  
збори, м іт и н ги , п оход и  і дем он ст рац ії, про проведення яких 
завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування. Конституційні норми мають 
загальний характер, а на рівні законів питання проведення 
зборів, мітингів, походів і демонстрацій в Україні не вре
гульоване. До прийняття Закону про порядок проведення 
мирних зборів на території України залишається чинним 
(у частині, що не суперечить Конституції України) Указ 
Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і 
проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстра
цій в СРСР» від 28 липня 1988 р., № 9306-ХІ; діє Постанова 
Верховної Ради України від 18 листопада 2003 р. «Про за-

1 В ід о м о с т і  В е р х о в н о ї  Р а д и  У к р а їн и . —  2 0 0 1 . —  №  2 3 . —
С т. 11 8 .
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безпечення додержання конституційних прав громадян на 
участь у зборах, мітингах, походах, демонстраціях та ви
конання Закону України «Про статус народного депутата 
України» *1. Проведення зборів громадян також регламен
тується Положенням про загальні збори громадян за місцем 
проживання в Україні, затвердженим Постановою Верхо
вної Ради України від 17 грудня 1993 р .2, згідно з яким 
загальні збори громадян за місцем проживання є важливою 
формою безпосередньої участі населення у вирішенні пи
тань, віднесених до відання місцевого самоврядування. Але 
не всі ці нормативні акти відповідають ст. 39 Конституції 
України, де встановлено реєстраційний, а не дозвільний 
порядок проведення зборів, можливість обмеження цього 
політичного права лише за рішенням суду у випадках, ви
значених Основним Законом.

В Україні також діють нормативні акти, що встановлюють 
відповідальність за порушення порядку організації і прове
дення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій — 
Указ Президії Верховної Ради УРСР «Про відповідальність 
за порушення встановленого порядку організації і проведен
ня зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій» від З 
серпня 1988 р.3 зі змінами та Кодекс України про адміністра
тивні правопорушення від 7 грудня 1984 р.4 (зі змінами) 
(статті 185-1, 185-2). Але, як уже зазначалося, відсутній 
закон, який би визначав саме цей порядок. Отже, не існує 
нормативної гарантії реалізації зазначеного права, що по
винно бути виправлено прийняттям відповідного Закону 
України. Такий Закон має визначити процедурні питання 
реалізації конституційного права на збори та усунути на
явні прогалини конституційно-правового регулювання 
цього виду політичної активності.

1 Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 10. — 
Ст.128.

2 Про затвердження Положення про загальні збори громадян за 
місцем проживання в Україні: Постанова Верховної Ради України 
від 17 грудня 1993 р. № 3748-ХІІ / /  Від. Верхов. Ради України. — 
1994. — № 6 ,— Ст. ЗО.

3 Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1988. — 
№ 33. — Ст.808.

4 Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1984. — До
даток до № 51. — Ст. 1122.
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Наприклад, формулювання про «завчасне» сповіщення 
про проведення зборів, вжите у ч. 1 ст. 39 Конституції, є 
оцінним; у Рішенні Конституційного Суду України у спра
ві щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання1 воно 
характеризується не менш відносними поняттями — «у 
розумних межах», «достатні», «прийнятні» строки, «за
здалегідь» . Таким чином, визначення конкретних строків 
завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм 
мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо 
залишається предметом законодавчого регулювання.

Зазначимо, що у ст. 39 Конституції України йдеться про 
публічні збори та інші публічні заходи зі суспільно значу
щих питань. І в інших країнах приватні зібрання правом 
не регулюються. Для зібрання у закритому приміщенні не 
потрібний ні дозвіл властей, ні їх сповіщення2.

В Україні згідно з Конституцією право на мирні збори 
для проведення мітингів, походів, демонстрацій належить 
тільки громадянам, хоча ст. 21 Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права не встановлює такого об
меження (« визнається право на мирні зібрання»), а в ст. 11 
Європейської конвенції про захист прав людини і основних 
свобод йдеться про «кожну людину». Водночас, ст. 16 Єв
ропейської конвенції дозволяє встановлювати у національ
ному законодавстві такі обмеження.

Загальна декларація прав людини (ст. 20) та конституції 
деяких країн поєднують два суб’єктивні права в одному 
формулюванні: «кожна людина має право на свободу мир
них зборів і асоціацій». Конституція України, оперуючи 
поняттями «свобода мирних зборів» і «право на об’єднання» 
розводить їх по різних статтях (статті 36,39) на зразок Між
народного пакту про громадянські та політичні права (стат

1 Рішення Конституційного Суду України у справі за консти
туційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо 
офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Кон
ституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої 
влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, 
мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного спові
щення про мирні зібрання) від 19 квітня 2001 р. № 4-рп/2001 / /  
Офіц. вісн. України. — 2003. — № 28. — Ст. 1379.

2 Див., напр.: Сравнительное конституционное право: Учеб, 
пособие /  Авт. кол.: Б. Н. Топорнин, В. Е. Чиркин, Ю. А. Юдин и 
др. /  Отв. ред. В. Е. Чиркин. — С. 153.
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ті 21, 22). Така регламентація підкреслює специфічність 
кожного з них і передбачає регулювання комплексу питань 
реалізації цих прав окремими законами.

У ч а ст ь  гр ом а дян  у  зд ій сн ен н і п р а в о с у д д я  є одним із де
мократичних принципів організації і діяльності державної 
влади взагалі і зокрема судової влади. Частина 5 ст. 32 Кон
ституції РФ закріплює, що громадяни мають право брати 
участь у відправленні правосуддя. Конституція України не 
має у розділі II спеціальної вказівки на це право, але в ряді 
її статей містяться конституційні основи такої участі, а саме: 
народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя 
через народних засідателів і присяжних (ч. 4 ст. 124); право
суддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом 
випадках, народні засідателі і присяжні (ч. 1 ст. 127); судо
чинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів 
чи судом присяжних (ч. 2 ст. 129). Порядок обрання народ
них засідателів, формування суду присяжних, їх повнова
ження, порядок діяльності та підсудність справ суду при
сяжних мають визначатися законодавством.

Порядок формування списків народних засідателів, їх 
відбору, строки залучення їх до виконання обов’язків у РФ 
визначені спеціальним Законом «Про народних засідателів 
федеральних судів загальної юрисдикції РФ». В Україні 
визначити ці питання покликаний Закон «Про судоустрій 
України» та процесуальне законодавство. Відповідно до 
Закону «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р.1 на
род безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через 
народних засідателів і присяжних. Участь народних засі
дателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім гро
мадянським обов’язком (ч. З ст. 5). Суди присяжних утво
рюються в Україні для розгляду судових справ по першій 
інстанції у загальних апеляційних судах (крім Апеляцій
ного суду України). Народні засідателі вирішують у складі 
суду справи разом із професійними суддями, присяжні — 
лише «залучаються» до здійснення правосуддя, забезпечу
ючи згідно з Конституцією України безпосередню участь 
народу у здійсненні правосуддя. Народним засідателем або 
присяжним може бути громадянин України, який досяг 
25-річного (щодо присяжних — 30-річного) віку і постійно

1 В ід о м о с т і  В е р х о в н о ї Р а д и  У к р а їн и . —  2 0 0 2 . —  №  2 7 -2 8 . —
С т. 1 8 0 .
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прож иває на території, на я к у  п ош и рю ється  ю рисдикція  
відповідного суду (для п рисяж них —  на території відповід  
ної області).

П р и  ви р іш е н н і всіх  п и тан ь , п о в ’я за н и х  з розглядом  
справи і винесенням  судового р іш ен ня, народні засідателі 
маю ть такі самі права, я к  і професійний суддя. Щ одо при
сяж н и х такого полож ення в Законі немає. Гарантії неза
леж ності і недоторканності проф есійних суддів, передбаче
ні законом , пош и рю ю ться на народних засідателів і при
сяж них на час виконання ним и обов’язк ів  по здійсненню '* 
правосуддя; за час виконання обов’язк ів  у  суді їм  має ви 
плануватися винагорода (останнє питання регулю ється По
становою Кабінету М іністрів України від 11 ж овтня 2 0 0 2  р. 
№  1 5 0 6  «П ро затвердж ення П ор яд к у  виплати винагороди  
та відш кодуван н я витрат на проїзд і найм ання ж и тл а , ви
плати добових народним засідателям  і при сяж н и м  за час 
виконання ними обов’ язків  у  суді»).

П орядок відбору п рисяж них для розгляду справи, при
несення ними присяги та її зм іст, порядок їх  участі у  здій
сненні пр авосуддя , п ідвідом чість  справ суду при сяж ни х  
має визначатися процесуальним  законом . А л е  у  чинном у  
К рим інально-процесуальном у кодексі У кр аїн и  1 9 6 0  рЩ зі 
зм інам и і д оп овн ен н ям и ), встановлено л и ш е, щ о к р и м і
нальні справи про зл очи н и , за я к і законом  передбачена  
м ож л и вість  п р и зн ачен н я покар ан ня у  ви гл яд і довічного  
позбавлення вол і, в суді п ер ш ої ін стан ц ії розгл ядаю ться  
судом  у скл аді д во х  суддів і тр ьох  народн и х засідателів  
(ч . З е т . 17 ). Н е встановлено, за якою  процедурою  і за чиєю  
ін іц іати вою  справа має р озгл я д а ти ся  судом  п р и сяж н и х  
(напри клад, у  Р Ф  це категор ії справ, за я к і передбачена  
вищ а міра покарання, за ініціативою  обвинуваченого), по
рядок такого  р озгл я д у , процесуальна форма і ю ридична  
сила ріш ень, щ о ним  прийм аю ться, і процедура такого роз
гляду і п р и й няття. Існує чим ало ін ш и х невиріш ених про
блем, п ов ’ язаних із запровадж енням  інститутів народних  
засідателів і п р и сяж н и х , у  том у чи сл і ф інансових. Вони  
будуть висвітлені докладніш е у  другом у розділі цього моно
графічного дослідж ення. 1

1 Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 
1960 р. № 1001-V / /  Від. Верхов. Ради — 1961. — № 2. — 
Ст. 15.
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г Розглядаючи питання народовладдя, не м ож на обмину- 
ги важ ливу роль органів місцевого сам оврядування  у  його 
ні і іїсненні, оскільки згідно зі ст. 5 К онституції У кр аїн и  на
род здійснює владу безпосередньо і через органи держ авної 
и ііпди та органи місцевого самоврядування. Т ак , відповідно  
цо ч . 1 ст. 1 40  К онституції України місцеве самоврядування  
і правом територіальної громади самостійно виріш увати  
питання місцевого значення в м еж ах К онституції і законів 
України. Ц е ж  полож ення закріплене в Законі «П ро місце- 
нп сам оврядуван н я в У к р а їн і»  від  21  травня 1 9 9 7  р .1 (зі 
ш ін ам и ). В ідп овідн о  до цього  З акон у органи м ісцевого  

самоврядування в У к р аїн і наділені як  власним и, так і де
легованими від органів виконавчої влади повноваж енням и. 
І (загалі ж  місцеве сам оврядування вваж ається загально- 
ііизнаною на р івні європейських стандартів формою здій
снення «л о к а л ь н о ї»  д ем ок р а тії1 2. Воно посідає особливе  
місце у  систем і саме гром адського уп равл ін ня3. Однією  з 
загальновизнаних основних ф ункцій місцевого самовряду- 
ипння, з то ч к и  зору його сучасної теор ії, є забезпечення  
ефективної участі населення у виріш енні саме м ісцеви х, а 
не держ авних справ. Т ом у питання залучення громадян до 
здійснення м ісцевого  сам овр ядуван н я ви х о д я ть  за м еж і 
цього дослідж ення.

Я к і щ одо будь-якого  суб ’єктивного права, стосовно за
кріпленого в ст. 3 8  К он сти туц ії У к р аїн и  права громадян  
України на участь в управлінні держ авним и справами важ 
ливо з ’ясувати , хто є адресатом (адресатами) цієї норми, 
хто і в як ій  формі п окликаний її реалізовувати.

П о л іти ч н і права і свободи —  це п р ава , я к і н алеж ать  
лю дині я к  ч л ен у  п ол іти чн ого  співтовари ства, кол и  вона  
виступає насамперед я к  громадянин держ ави4. М ож ливість

1 Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — 
Ст. 170.

2 Див.: Смирнова Т. Форми реалізації громадянами права на 
участь у місцевому самоврядуванні за Конституцією України / /  
Право України. — 1998. — № 5. — С. 21.

3 Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів 
і фак. /  За ред. Ю. П. Битяка. — X .: Право, 2000. — С. 7.

4 Див.: Тодика Ю. М. Конституційні права, свободи та обов’яз
ки людини і громадянина / /  Конституційне право України: Під- 
руч. /  За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. — С. 147.
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користування політичним и правами п ов ’ язується з належ 
ністю  до громадянства конкретної держ ави, тобто політи ч
ні права звичайно визнаю ться лиш е за гром адянам и. Д еякі 
з них м ож уть надаватися й ін ш и м  особам (наприклад, пра
во іноземців на об’ єднання в неполітичні організації соці
ального, культурного характеру, на участь у м ісцевих ви 
борах, право на звернення). А л е  в даному випадку, як  пиш е  
В. Є . Ч и ркін , право на об’ єднання не виступає як  пол іти ч
не право1.

О тж е, У кр аїн а, як  і буд ь-яка  інш а держ ава, захищ аю чи  
свій суверенітет і незалеж ність на р івн і К он сти туц ії, за
кріплю є значну кількість політичних прав і свобод та надає 
гарантії їх  здійснення лиш е своїм гром адянам . Право бра
ти участь в уп равлін ні дер ж авн и м и  сп р авам и , право на  
свободу о б ’єднання у політичні партії, виборчі права, рівне ! 
право доступу до держ авної служ би, право збиратися м и р - ' 
но і проводити збори, м іти н ги , походи і дем онстрації на
леж ать виклю чно громадянам У кр аїн и . Свободою ж  об ’єд- і 
н увати ся  в н еп ол іти чн і ор га н ізац ії, правом  напр авл яти  
індивідуальні чи  колекти вні письм ові звернення м ож уть  
користуватися також  іноземці та особи без громадянства.

Щ о стосується політичних прав, то правосуб’ єктність у 
повном у обсязі настає з 18 років . «О держ ую чи право голо
су, гром адянин У країни вступає в політичне ж и т т я » 2. На  
відм іну від особистих, політичні права і свободи спрям ова
ні не на забезпечення автоном ії л ю ди н и , а на її прояв як  
активного учасника політичного процесу3. Н а відм іну від  
гром адянських прав —  прав особи як  члена гром адянсько
го суспільства (осереддя п риватних інтересів), політичні 
права —  це права учасника здійснення політичної влади, 
вони характеризую ть сферу відносин індивіда з держ авою , 
сферу публічних інтересів.

1 Сравнительное конституционное право: Учеб, пособие /  Авт. 
кол.: Б. Н. Топорнин, В. Е. Чиркин, Ю. А. Юдин и др. /  Отв. ред. 
В. Е. Чиркин. — С. 151.

2 Коментар до Конституції України. — С. 170.
3 Права человека: Учебник для вузов /  Отв. ред. Е. А. Лукаше- 

ва. — С. 152.
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§ 4. Міжнародно-правові стандарти права 
громадян на участь в управлінні державними 
справами та досвід їх втілення в конституціях 

зарубіжних країн

Права людини мають універсальний характер. Вони 
поширюються на всіх людей, застосовуються в усіх краї
нах, які прагнуть належати до розвинутих держав з демо
кратичним політичним режимом. Україна є однією з 
країн — засновниць ООН, підписавши (в особі УРСР1) її 
Статут у 1945 р. У 1992 р. Україна була офіційно визнана 
як одна з повноправних держав-учасниць НБСЄ (нині 
ОБСЄ), у 1995 р. — стала членом Ради Європи2. У світлі 
глобальних інтеграційних процесів у Європі Україна праг
не до вступу в унікальну наддержавну регіональну органі
зацію — Європейський Союз, правову основу взаємовідно
син з яким складає Угода про партнерство і співробітництво 
між Україною і ЄЄ, підписана у 1994 р3. Саме тому особли
ву актуальність для українського конституційного роз
витку набувають норми універсальних і регіональних 
міжнародних актів, вироблених цими поважними органі
заціями.

Належність держав до міжнародно-правового співтова
риства дозволяє їм, з одного боку, використовувати між
народний досвід, матеріальні й інтелектуальні ресурси і 
потенціал для власного розвитку, а з іншого — накладає на 
них певні міжнародні зобов’язання4. Відповідно до ст. 9 
Конституції України чинні міжнародні договори, згода на

1 Про правонаступництво України: Закон України від 12 ве
ресня 1991 р., № 1543-ХІІ / /  Від. Верхов. Ради України. — 
1991. — № 46. — Ст. 617.

2 Про приєднання України до Статуту Ради Європи: Закон 
України від 31 жовтня 1995 р. № 398/95-ВР / /  Від. Верхов. Ради 
України. — 1995. — № 38. — Ст. 287.

3 Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво 
між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх держава- 
ми-членами: Закон України від 10 листопада 1994 р. № 237/94-ВР 
/ /  Від. Верхов. Ради України. — 1994. — № 46. — Ст. 415.

4 Див.: Иваненко В. С. Конституции государств — участников 
СНГ и международное право: некоторые проблемные вопросы их 
соотношения / /  Известия вузов. Правоведение. — 2002. — 
№ 1. — С. 160.
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обов’язковість яких надана Верховною Радою У к р а їн і 
визнаються частиною національного законодавства Укра
їни1. З часу проголошення незалежності наша держава 
стала складовою частиною міжнародної системи захисту 
прав людини.

Сучасні правники майже одностайно визнають п р а во- 
с у б ’є к т н іс т ь  ін д и від а  в  м іж н а р одн ом у п р а ві2. Незапереч
ним є факт, що індивід на сьогодні перетворився з об’єкта 
на особливий суб’єкт міжнародно-правових відносин. Осно
воположною рисою сучасного розвитку є заохочення інди
відів та їх об’єднань до активної участі у розвитку концеп
ції прав людини й основних свобод, а також в їх захисті з 
використанням засобів національних систем і міжнародно
го права. Індивід є не лише об’ єктом міжнародних угод у 
галузі прав людини, але й «активним актором на міжна
родній арені з захисту своїх прав і основних свобод»3, пере
дусім як індивідуальний ініціатор відкриття справи4. При
йняття після Другої світової війни великого масиву право
вих актів з прав людини зробило її вперше в історії істотою 
універсальною. Права людини стають глобальним мірилом 
права5.

Першорядне значення для захисту прав людини все ж 
таки мають внутрішні правові засоби, оскільки реальна 
можливість здійснення основних прав людини конкретною 
особою забезпечується насамперед внутрішньодержавними 
юридичними механізмами. Але останнім часом безпреце
дентно зросло значення щодо цього міжнародних механіз
мів і процедур. У зв’язку з цим співвідношення конститу
ційного законодавства України і міжнародно-правових

1 Див. також: Про дію міжнародних договорів на території 
України: Закон України від 10 грудня 1991 р. № 1953-ХІІ / /  Від. 
Верхов. Ради України. — 1992. — № 10. — Ст. 137.

2 Див., напр.: Георгіца А. 3. Міжнародне публічне право. За
гальна частина. — Чернівці: Рута, 1995. — С. 55.

3 Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. — X .: Кон- 
сум, 1999. — С. 75.

4 Див.: Орзіх М. П. Судова влада в механізмі захисту прав лю
дини: доктрина і практика / /  Актуальні проблеми політики: 36. 
наук, праць /  Голов, ред. С. В. Ківалов. — Одеса: Юрид. літ., 
2002. — Вип. 13-14. — С. 76.

5 Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. — 
С. 375.

72



яорм-стандартів У сфері реалізації політичних прав, зокре
ма права громэдян на учесть в упргівлінні державними 
справами, становить безумовний науковий і практичний 
інтерес.

М іж н а р о д н і с т а н д а р т и  в га л узі п р а в л ю ди н и  і гр ом а дя 
нина — це загальновизнані принципи і норми міжнарод
ного права, втілені у міжнародно-правових документах 
(універсальних, регіональних міжнародних договорах, до
кументах недоговірного характеру, рішеннях міжнародних 
судів, зокрема Європейського суду з прав людини), до за
безпечення яких прагне будь-яка цивілізована держава як 
член світового співтовариства.

Загальнолюдські стандарти прав особи визначили ту 
планку, нижче якої держава не повинна опускатися1. Це 
«максимально можливі мінімальні міжнародні норми-стан- 
дарти у різних сферах суспільно-політичного ж иття»2, 
певні політико-правові орієнтири, зразки, до яких слід 
прагнути, які набули авторитету і визнання світовим спів
товариством і виступають мірилом демократичності полі
тики держав. Вони виражають всесвітній досвід людства і 
в той же час втілюють сучасні потреби й тенденції світо
вого розвитку в гуманістичній сфері.

Міжнародно-правові стандарти демократії — це закріп
лені у міжнародному праві юридичні зобов’язання, авто
ритетно підтримувані орієнтири соціального і політичного 
розвитку3. Стандарти — це «нормативний мінімум», від
ступати від якого держава може лише у формі його переви
щення або конкретизації4. Міжнародні стандарти в галузі

1 Див.: Таций В. Я., Тодыка Ю. Н. Всеобщая декларация прав 
человека и проблемы становления конституционализма в Укра
ине / /  Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. /  Відп. ред.
B. Я. Тацій. — X .: Нац. юрид. акад. України, 1998. — Вип. 36.
C. 3.

2 Иваненко В. С. Конституции государств — участников СНГ 
и международное право: некоторые проблемные вопросы их соот
ношения. — С. 160.

3 Див.: Буроменсъкий М. Міжнародно-правові стандарти вну
трішньодержавної демократії /  /  Вісн. Акад. правових наук У кра
їни. — 1997. — № 2 (9). — С. 13.

4 Див.: Международное право: Учебник для вузов. 2-е изд., 
изм. и доп. /  Отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов.-  М.: НОР
МА—ИНФРА-М, 2002. — С .363.
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прав і свобод лю ди н и  і гр ом адян и н а в п ол іти чн ій  сфері| 
ф орм улю ю ться в низці докум ентів.

Історія лю дства свідчи ть, щ о на певних етапах з ’ я вл я 
ю ться докум енти епохального значення, як і на три вали й ! 
період визначаю ть ідеологію  світового співтовариства від -]  
носно прав лю дини1. До числа основних докум ентів, у  я к и х ! 
знайш ли втілення універсальні м іж народно-правові стан-] 
дарти участі гром адян в управлінні держ авним и справам и] 
у п оліти чній  сф ері, н алеж ать: Загальна декларація прав] 
лю дини 1 9 4 8  р .; М іж народний пакт про громадянські й по-] 
літичні права 1 9 6 6  р. (підписаний У Р С Р  20  березня 1 9 6 8  р .; І 
ратиф ікований 19 ж овтн я 1 9 7 3  р .; набув чинності для Ук-|  
раїни 2 3  березня 1 9 7 6  р .).

Основа захисту прав людини була закладена прийняттям  І 
і проголош енням  Генеральною Асам блеєю  ООН 10  грудня  
1 9 4 8  р . у  П ар и ж і Загальн ої декл ар ац ії прав л ю д и н и 2 я к ]  
стандарту, завдання, до виконання якого повинні прагнути  
всі народи і всі держ ави через сприяння повазі ци х  прав та 1 
свобод і забезпечення, ш ляхом  національних і між народних І 
прогресивних заходів , їх  загального й ефективного визна
ння і здійснення (Преамбула). Д екларація стала стандартом ! 
дем ократії, взірцем  і пош товхом  для  розробки і п рийняття І 
численних конвенцій з прав лю дини, а також  конституцій  
цивілізованих, дем ократичних держ ав. У  цьом у ком плекс
ном у докум енті універсального характеру вперш е в історії 
було встановлено розгорнутий перелік (м інім альний ката
лог) основних прав і свобод лю дини, щ о підлягаю ть дотри
манню в усьому світі, погодж ено юридичний зміст цих прав 
і свобод та законні випадки їх  допустим их обмеж ень.

Відповідно до ч . 1 ст. 21 Загальної декларації прав л ю 
дини кож н а лю дина має право брати участь в управлінні 
своєю держ авою  безпосередньо чи  за посередництва вільно  
обраних представників. Ц е полож ення розвивається у  ч . 2 
ст. 2 1 : кож н а лю дина має право рівного доступу до держ ав
ної служ би у своїй країні; ч . 3 : воля народу повинна бути  
основою влади уряду; ця  воля повинна знаходити вираж ен-

Див.: Таций В. Я., Тодыка Ю. Н. Всеобщая декларация прав 
человека и проблемы становления конституционализма в Украи
не. — С. 3.

2 Международная защита прав человека: Документы и ком
ментарии /  Сост. и авт. коммент. М. В. Буроменский. — X .: Син- 
текс, 1998. — С. 144.
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ня в періодичних і нефальсифікованих виборах, що мають 
проводитися при загальному і рівному виборчому праві, 
шляхом таємного голосування або ж за допомогою інших 
рівнозначних форм, що забезпечують свободу голосування. 
Відповідно до ст. 20 Декларації кожна людина має право 
на свободу мирних зборів і асоціацій; ніхто не може бути 
примушений вступати в яку-небудь асоціацію.

У розділі II Конституції України всі вищенаведені по
ложення Загальної декларації прав людини не тільки зна
йшли своє відображення, але й розширені й конкретизова
ні. Це стосується права на об’ єднання («асоціації» в термі
нології Декларації), втіленого у ст. 36 Конституції України; 
права брати участь в управлінні державними справами, 
виборчих прав, рівного права доступу до державної служби 
(ст. 38); права на мирні збори (ст. 39). Крім цього мінімаль
ного переліку, започаткованого Декларацією, в Україні на 
конституційному рівні закріплене політичне право грома
дян брати участь у референдумі, право на звернення до 
державних органів і посадових осіб.

На положеннях Загальної декларації прав людини 
ґрунтується обов’язковий для держав Міжнародний пакт 
про громадянські й політичні права 1966 р., ратифікова
ний УРСР 19 жовтня 1973 р. (набув чинності для УРСР 23 
березня 1976 р., а для незалежної України — 25 жовтня 
1991 р .)1. Міжнародний пакт, як один з найбільш автори
тетних міжнародно-правових договорів про права людини, 
поряд з правами дотримуватися своїх думок і на свободу 
інформації, гарантує такі політичні права, що вже стали 
класичними: визнається право.на мирні збори (ст. 21); кож
на людина має право на свободу асоціації з іншими (ст. 22); 
право брати участь у веденні державних справ як безпосе
редньо, так і за посередництва вільно обраних представни
ків, голосувати і бути обраним на дійсних періодичних 
виборах, допускатися до державної служби (ст. 25).

Положення Міжнародного пакту, що стосуються права 
на мирні збори (ст. 21) і права на свободу асоціації (ч. 2 ст. 
22), вказують на можливість законних обмежень закріплю
ваних у цих статтях прав, якщо вони необхідні в демокра
тичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної

1 Международная защита прав человека: Документы и коммен
тарии /  Сост. и авт. коммент. М. В. Буроменский. — С. 42-55.
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безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я  і мораль
ності населення чи  захи сту прав і свобод ін ш и х  осіб. Щ о 
стосується права на свободу асоціації, то П акт не переш ко
дж ає введенню законних обмеж ень користування цим  пра
вом для осіб, щ о входять до складу збройних сил і поліції.

О тж е, на відм іну від Загальної декларації прав лю ди н и , 
яка лиш е називає право на мирні збори і право на свободу 
асоц іації, о б ’ єдн авш и  їх  в одній статті, в П а к ті ц і права 
розм іщ ені в р ізних статтях, а також  встановлені умови їх 
л егал ьн и х обм еж ен ь. Т аки м  ж е пр авови м  ш л я х о м  іде й 
К онсти туція  У кр аїн и  у  статтях  3 6 , 3 7  про право на об ’єд
нання та його м еж і та у  ст. 3 9  про право збиратися мирно.

Відповідно до ст. 2 5  П ак ту  кож ен  гром адянин повинен  
м ати без д и скр и м ін ац ії і без н еобгрунтован и х обмеж ень  
право і м ож л и вість: а) брати участь у  веденні держ авних  
справ я к  безпосередньо, так і за посередництва вільно об
раних представників; б) голосувати і бути обраним на дій
сних періодичних виборах, щ о проводяться на основі загаль
ного і рівного виборчого права при таєм ном у голосуванні і 
забезпечую ть вільне волевиявлення виборців; в) допуска
тися у  своїй країні на загальних ум овах рівності до держ ав
ної служ би.

У  ц ьом у ви п адку П а к т , як  і Д екларація , ком позиційно  
поєднує в одній статті право брати участь у  веденні держ ав
них справ з виборчим и правами і з правом допускатися до 
держ авної служ би. Таке ж  поєднання зазначених настанов 
спостерігаємо і в ст . 3 8  К он сти туції У к р а їн и . Л огічн и м  є 
ви сн овок , щ о саме ц і д ві п равом очності є виріш альним и  
для р еалізації права на участь в управлін ні держ авним и  
справами.

Окрім розглянутих основоположних актів з прав лю дини, ] 
щ о були прийняті на рівні О О Н , у  рам ках цієї організації , 
розроблені ін ш і специф ічні докум енти стосовно основних  
дем ократичних політичних цінностей. У  1 9 5 2  р . Генераль- | 
на А сам блея ООН прийняла К онвенцію  про політичні права ; 
ж інок (набрала чинності 1 9 5 4  р .)1, в я к ій  визнається, щ о  
кож на лю дина має право брати участь в управлінні своєю  
країною безпосередньо чи за посередництва вільно обраних  
представників і право рівного доступу до держ авної служ би

1 Международная защита прав человека: Документы и ком
ментарии /  Сост. и авт. коммент. М. В. Буроменский. — 
С. 187-190.
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V своїй кр аїн і, а так ож  вираж ається прагнення зрівняти  
положення чоловіків і ж інок відносно володіння і користу- 
иішня політичним и правами (Преамбула).

У  Резолю ції 5 3 /3 1  Генеральної Асамблеї ООН « П ідтрим 
ці! системою О рганізації О б’ єднаних Н ацій  зусиль урядів з 
розвитку і зм іцнення нових чи відродж ених дем ократій»  
під 23 листопада 1 9 9 8  р .1 вказано, щ о дем ократія ґр ун ту
ються на вільном у волевиявленні народу, щ о дозволяє йому  
назначати свою власну п олітичну, економ ічну, соціальну і 
к ультурну систему, і на його всебічній участі у  всіх аспектах  
ІІОГО ж и ття .

У  Д екларації про право на розвиток від 4  грудня 1 9 8 6  р ., 
проголош еній Р езолю цією  4 1 /1 2 8  Генеральної А сам бл еї 
(ЮН2, встановлено: право на розвиток є невід’єм ним правом  
лю дини, у  силу я к ого  к ож н а лю дина і всі народи м аю ть  
право брати участь у  таком у економ ічном у, соціальном у, 
культурному і політичном у розвитку, за якого м ож уть бути  
цілком здійсненні усі права лю дини й основні свободи, а 
також  сприяти йом у і користуватися його благами (ст. 1), 
людина є основним суб ’ єктом  процесу р озвитку і повинна  
бути активним учасником і бенефіціарієм права на розвиток  
(ч. 1 ст. 2).

П оряд із універсальним механізм ом  захисту прав лю ди 
ни, заснованим на загальних м іж народних договорах, іс
нують регіональні системи захисту прав лю дини. Докумен
ти регіонального характеру, які містять міжнародні стан
дарти щодо політичних прав громадян, вк л ю ч а ю ть  для  
Україн и  акти  Ради Є вр оп и , насамперед Є вр оп ей ську  к о н 
венцію  про захи ст прав лю дини і основних свобод 1 9 5 0  р. 
(п ід п и са н а  У к р а їн о ю  9 гр у д н я  1 9 9 5  р . ;  р а т и ф ік о в а н а  
У  країною  17  л и п н я 1 9 9 6  р . )3 з п р отоколам и , у  я к и х  допов
нені чи  уточн ен і окрем і її п ол ож ен н я ; д ок ум ен ти  Н аради

1 http://zakon.rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_
610&р=1

2 СССР и международное сотрудничество в области прав чело
века: Документы и материалы. — М.: Междунар. отношения, 
1989. — С. 545-549.

3 Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод 
людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2,4, 7 та 11 
до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 р. № 475/97-BF / /  
Від. Верхов. Ради України. — 1997. — № 40. — Ст. 263.
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(нині —  Організації) з безпеки та співробітництва в Європі; 
докум енти Співдруж ності Н езалеж них Д ерж ав.

Є вропейська конвен ція  про захист прав лю дини і осно
вн и х свобод (4  листопада 1 9 5 0  р ., Р и м ; набула чи н н ості 
З вересня 1 9 5 3  р ., підписана від ім ені У к р а їн и  8 ли стопа
да 1 9 9 5  р .)1 сприйнята б іл ьш істю  держ ав я к  норм ативний  
зразок. З ратиф ікацією  К онвенції Верховною  Радою У к р а 
їни 17 ли пн я 1 9 9 7  р. для  україн ської держ ави відкр и вся  
доступ до багатого європ ей ського д освіду  у сфері утвер 
дж ення д ем окр ати чни х п р и н ц и п ів , забезпечення і захи с
ту  прав л ю ди н и . У к р аїн а  визнала обов’ язковою  ю р и сди к
цію  Є вропейського суду з прав лю дини в усіх  п и тан н я х , 
щ о стосу ю ться  т л ум ач ен н я  і застосуван н я  К о н в ен ц ії, і 
гром адяни У к р а їн и  отрим али право на звернення до євро
пейського правозахисного м еханізм у.

Я к і в рам ках ООН, у  системі Ради Європи прийняті два  
окрем их докум енти, один із я к и х  присвячений гром адян
ськи м  і п ол іти чн и м  правам (Є вр оп ей ська к он вен ц ія  про  
захист прав людини і основних свобод 1 9 5 0  р .), а другий —  
економ ічним  і соціальним (Європейська соціальна хартія  
від 18 ж овтн я 1961  р .) . О тж е, Європейська конвенція  га
рантує головним  чином  гром адян ські та п оліти чні права  
(на зразок М іж народного п акту  про гром адянські та полі
тичні права), тобто права перш ого покоління.

Порівняно із Загальною декларацією прав людини і М іж 
народним пактом  про гром адянські та політичні права Є в
ропейська конвенція містить менш ий перелік прав громадян  
у політичній сфері: у  ст . 11 К онвенція гарантує лиш е право  
на свободу м и р н и х зборів і свободу асоц іац ії з ін ш и м и . 
П р а к ти к а  Є вр о п ей сь к о го  суду  в к а зу є  т а к о ж  на тісн и й  
зв ’язок з політикою  права на свободу вираж ення своєї д ум 
ки (ст. 10 К онвенції). У  частині 2 ст. 11 Європейської кон 
венції встановлені підстави допустим их обмеж ень права на 
свободу м ирних зборів і свободу асоціації, в основному іден
тичні переліку П акту , але дещ о розш ирені: додано ум ову  
обмеження « з метою запобігання безчинствам і злочинності» 
і м ож ливість законних обмеж ень на здійснення ци х прав 
особами, як і входять до складу держ авного управління.

Список прав, як і гарантуються Конвенцією, розширений  
додатковими протоколами до неї з різних напрямків співро

1 Международная защита прав человека: Документы и коммен
тарии /  Сост. и авт. коммент. М. В. Буроменский. — С. 66-86.
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бітництва. З них лише Протокол № 1 (прийнятий 1952 р., 
набрав чинності 1954 р.)1 доповнює наданий Конвенцією 
перелік політичних прав громадян: Високі Договірні Сто
рони зобов’язуються проводити вільні вибори з розумною 
періодичністю шляхом таємного голосування в таких умо
вах, що забезпечать вільне волевиявлення народу у виборі 
законодавчої влади (ст. З Протоколу). Положення статті 
викладені не як правомочності громадян з активного і па
сивного виборчого права, а як зобов’язання держави забез
печити проведення таких виборів. Вимоги цієї статті по
ширюються тільки на вибори органів законодавчої влади і 
не стосуються виборів глави держави, місцевих виборів. 
Практика Європейського суду доповнює: «хоча право пре
тендувати на посаду і бути обраним прямо не зазначене в 
статті 3 Протоколу № 1 ... ця стаття гарантує також таке 
право»2.

Правозахисний механізм Європейської конвенції фор
мально гарантує лише ті правомочності політичної участі, 
що безпосередньо закріплені в Конвенції та протоколах до 
неї. Право брати участь в управлінні державними справами 
як таке в Європейській конвенції не закріплене. Однак у 
Преамбулі сказано, що Конвенція прийнята з урахуванням 
Загальної декларації прав людини (а Декларація закріплює 
право брати участь в управлінні своєю країною безпосеред
ньо або через посередництво вільно обраних представників), 
і що дотримання основних свобод головним чином залежить 
від справжньої демократичної системи і від загального 
розуміння і дотримання прав людини.

Багато прав, безпосередньо в Європейській конвенції не 
сформульованих, випливають з рішень Європейського суду. 
Наприклад, право доступу до суду як таке не гарантується 
Конвенцією3. Поряд з правом брати участь в управлінні 
державними справами у Конвенції не одержали закріплен
ня і такі зафіксовані в Міжнародному пакті про громадян

1 Международная защита прав человека: Документы и коммен
тарии /  Сост. и авт. коммент. М. В. Буроменский. — С. 88-90.

2 Див.: ГомъенД., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция 
о правах человека и Европейская социальная хартия: право и 
практика. — М.: МНИМП, 1998. — С. 436.

3 Див.: Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту 
прав людини. — К.: Вид. дім «КМ Academia», 2000. — С. 237.
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ські й політичні права норми, як право народів на само
визначення, заборона пропаганди війни, права дітей на 
захист.

Європейський суд створив і продовжує розвивати на базі 
Конвенції прецедентне право, що вважається обов’язковим 
для національних судів. Маються на увазі прецеденти, що 
створені Судом, а також Європейською комісією з прав 
людини, що існувала до 1 листопада 1998 р. Україна є дер
жавою з континентальною системою права, тоді як право 
Європейського суду — прецедентне. Останнім часом усе 
частіше вказується на те, що суди України мають застосо
вувати у своїх рішеннях не тільки норми Європейської 
конвенції, а й рішення Європейського суду з прав людини, 
в яких дається тлумачення Конвенції. Отже, для україн
ських правознавців, суддів та інших суб’єктів захисту прав 
людини ситуація ускладнюється необхідністю вивчення та 
застосування не тільки норм Конвенції, а й рішень Євро
пейського суду.

У рішеннях Європейського суду з прав людини, що сто
суються політичних прав громадян, встановлено, що сво
бода політичної дискусії є стрижнем концепції демокра
тичного суспільства, захист особистих думок є однією з 
цілей свободи зібрань та об ’ єднання (рішення у справах 
«Воґт проти Німеччини» від 26 вересня 1995 р., «Реквеньї 
проти Угорщини» від 20 травня 1999 р., «Інкал проти Ту
реччини» від 9 червня 1998 р., «Стіл та інші проти Сполу
ченого Королівства» від 23 вересня 1998 р.1 тощо). В окре
мій думці до рішення у справі «Реквеньї проти Угорщини» 
суддя Фішбах наголошує на необхідності захисту «права 
брати безпосередню участь у державних справах та у фор
муванні волі народу і держави»2.

Окрім Європейської конвенції про захист прав людини і 
основних свобод, у рамках Ради Європи прийнято понад 150 
конвенцій, які утворюють фундамент для удосконалення 
національного законодавства країн — членів Ради Європи у 
сфері прав людини3. Так, Декларація і програма виховання

1 Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Ко
ментарі. — 2002. — № 2 (14). — С. 29; № 3 (15). — С. 191.

2 Там же. — № 2 (14). — С. 43.
3 Див .'.Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту 

прав людини. — С. 82.
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гром адян у дусі д ем окр ати , заснованого на усвідом ленні 
ними своїх прав і обов’язк ів , прийнята на 1 04 -й  сесії К ом і
тету міністрів Ради Європи 7 травня 1999  р. у  Будапеш ті1, 
підкреслює основну роль виховання з метою більш  активної 
участі всіх і кож ного в демократичному ж итті на всіх рівнях: 
місцевому, регіональному і національному (п. 7).

Європейська ком ісія  «За дем ократію  через право» Ради  
Європи (Венеціанська ком ісія) на розвиток полож ень ст. 11 
Європейської конвенції про захист прав лю дини і основних  
свобод при й няла К ер івн і п ри нци пи  заборони і розпуску  
політичних партій (В енеція, 11 грудня 1 9 9 9  р .)2: держ ави  
маю ть визнавати право кож н ої особи на свободу об ’ єднан
ня в п олітичні партії, вим ога реєстрації політичних партій  
сама по собі не р озглядається як  поруш ення цього права  
(п. 1). У  П оясненнях до К ерівних принципів зазначається: 
хоча свобода асоціації, вклю чаю чи  свободу створення по
літи чн и х партій , і має розглядати ся як один з наріж них  
каменів плю ралістичної дем ократії, обмеж ення цього пра
ва в д ем окр ати чном у суспільстві м ож уть доп ускати ся ; у 
забороні чи розпуску політичних партій роль правосуддя є 
винятково важ ливою .

Засади гром адянської участі в управлінні закладені та
кож  у  Резолю ціях та інш и х актах Парламентської Асамблеї 
Ради Європи (П А Р Є ). У  Резолю ції 9 8 0  (1 9 9 2 ) «П ро участь  
громадян у п о л іти ц і»3 П арлам ентська Асам блея Ради Є в
ропи п ідтвердж ує: «дем ократія  атроф ується без ш ирокої 
участі гром адян, з яки м и  повинні, де це м ож ливо, консуль
туватися з питань, щ о їх  близько стосую ться, за допомогою  
відповідних м еханізм ів» (п . 2). Н а виконання цієї Резолю 
ції була прийнята Р еком ендація  П А Р Є  1 1 8 0  (1 9 9 2 ) «П ро  
участь громадян у  п о л іти ц і»4, яка  наголош ує на важ ливій

1 Закон & Бізнес. — 1999. — № 46. — 13 листопада.
2 Совет Европы и Россия. — 2001. — № 1. — С. 42-45.
3 Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Resolution 

980 (1992)on citizens’ participation in politics. Text adopted by the 
Assembly on 7 February 1992 (26th Sitting) / /  http://assembly.coe. 
int/Documents/AdoptedText/ta92/ERES980.htm

4 Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Recommenda
tion 1180 (1992)on citizens’ participation in politics. Text adopted 
by the Assembly on 7 February 1992 (26th Sitting) / /  http://assem- 
bly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta92/ERECl 180.htm
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ролі неурядових організацій (асоціацій, фондів, рухів або 
груп, незалежних від уряду, заснованих на некомерційній 
основі для захисту певних інтересів) у розвитку участі гро
мадян у політичному житті.

У Резолюції 1121 (1997) «Про інструменти участі грома
дян у представницькій демократії»1 ПАРЄ наголошено: 
дієвість демократії залежить від активного внеску всіх 
громадян. їх участь у політичному житті та співробітництво 
в межах політичних інституцій є вирішальним фактором 
налагодженого функціонування демократичних інституцій 
(установ). У Резолюції 1154(1998) «Демократичне функці
онування національних парламентів»2 Асамблея звернула 
увагу на необхідність більш широкої участі громадян у 
прийнятті політичних рішень.

Важливе місце в міжнародно-правовому масиві регіональ
них стандартів прав людини належить документам Наради 
(тепер — Організації) з безпеки та співробітництва в Європі 
(НБСЄ/ОБСЄ). З 1992 р. Україна є повноправним членом 
НБСЄ, тому принципи і домовленості, закріплені у докумен
тах цієї організації, є обов’язковими для України.

Згідно з Паризькою хартією для нової Європи 1990 р. 
була утворена низка важливих органів для моніторингу 
прав людини, зокрема, Парламентська асамблея НБСЄ, 
Бюро вільних виборів (Office for Free Elections) у Варшаві, 
яке з часом перетворилося на Бюро демократичних інсти
туцій та прав людини3. Варшавське бюро демократичних 
інститутів і прав людини ОБОЄ на запрошення Міністерства 
закордонних справ України та Центральної виборчої комі
сії утворювало місії спостереження за парламентськими та 
президентськими виборами в Україні.

1 Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Resolution 
1121 (1997) on instruments o f  citizen participation in representative 
democracy. Text adopted by the Assembly on 22 April 1997 (11th 
Sitting) / /  http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta97/ 
ERES1121.htm

2 Parliamentary Assembly of the Council o f Europe. Resolution 
1154 (1998) Democratic functioning o f  national parliaments. Text 
adopted by the Assembly on 20 April 1998 (9th Sitting) / /  http://as- 
sembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta98/ERESl 154.htm

3 Див.: Антонович M. Україна в міжнародній системі захисту 
прав людини. — С. 88.
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Відповідно до підсум кового Д окум ента Копенгагенської 
наради Конф еренції з лю дського вим іру НБСЄ (1 9 9 0  р .)1, 
держ ави-учасниці поваж аю ть право своїх громадян брати 
участь в управлінні державою безпосередньо або через пред
ставників, щ о обираю ться ними вільно у  ході чесного ви 
борчого процесу (п . 6 ); право громадян добиватися політи ч
них чи держ авних посад в особистій якості або я к  представ
ників політи чни х партій чи  організацій без дискрим інації
(7 .5 )  ; право створювати в ум овах повної свободи політичні 
партії чи  ін ш і політичні організації, яки м  надаю ться необ
хідні ю ридичні гарантії, щ о дозволяю ть їм змагатися одна 
з одною на основі рівності перед законом і органами влади
(7 .6 )  . Закон і держ авна політика м аю ть допускати прове
дення п олітичних кам паній в атмосфері свободи і чесності, 
в якій  ж одні адм іністративні д ії, насильство і залякування  
не утрим ували б партії і кандидатів від вільного викладу  
своїх п оглядів і оц ін ок , а також  не заваж али б виборцям  
голосувати вільно, не побою ю чись покарання (7 .7 ) .

П равову основу взаємовідносин У кр аїн и  і Європейсько
го Союзу складає У год а  про партнерство і співробітництво, 
підписана у  1 9 9 4  р. Інтеграційні процеси в Європі, утворен
ня єдиного європейського правового простору і створення  
єдиних умов для ефективного захисту основних прав і сво
бод лю дини зумовлю ю ть прагнення Україн и  до вступу в ЄЄ. 
У  з в ’ я зк у  з ци м  значний теор ети чн и й  інтерес становить  
досвід Європейського Союзу щ одо захисту політичних прав 
громадян.

Х а р т ія  Є вр оп ей ського  С ою зу про основні права, п р и 
йнята 7 грудня 2 0 0 0  р . в Н іц ц і2, глава II «С вободи», ст. 12  
поєднує свободу зборів і свободу об’ єднань. У  главі V  Х ар тії 
«Громадянство» встановлено: кож ен громадянин чи кож на  
громадянка Союзу в держ аві-члені, де він чи вона прож иває, 
має право голосувати і балотуватися як  кандидат на виборах 
до Є вропейського парлам енту (ст. 3 9 ) , на м уніципальних  
виборах (ст. 40 ) на ти х ж е ум овах, щ о і громадяни цієї дер
ж ави. Л иш е на виборах держ авного рівня активне і пасив-

1 Див.: Тихомиров Ю.А. Публичное право: Учебник. — С.358- 
363.

2 Хартия Европейского Союза об основных правах: Коммента
рий /  Под ред. С. Ю. Кашкина. — М.: Юриспруденция, 2001. — 
С. 60-153.
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не виборче право надається тільки громадянам держави. І 
Закріплене право кожної фізичної чи юридичної особи, що і 
проживає чи має юридичну адресу в державі-члені, направ- 1 
ляти петиції до Європейського парламенту (ст. 44). j

Однією з новел Хартії є надання статусу «основного» 
праву на «хороше управління» (ст. 41). Комплексне за своїм і 
характером, «право на хорошу адміністрацію» надано кож
ній особі (фізичній, юридичній) і включає право звертатися ; 
до інститутів Союзу на одній з мов, на яких укладені уста
новчі договори ЄС; право на розгляд своєї справи інститута
ми й органами Союзу неупереджено, справедливо й у розум
ний термін, що охоплює право бути заслуханим, право на 
доступ до інформаційного досьє, що зачіпає інтереси особи, 
та обов’язок адміністрації мотивувати свої рішення.

Згідно з ч. 2 ст. 1 Договору про Європейський Союз при
йняття рішень у ньому має бути якомога більше наближене 
до громадян. У статті 51 Хартії закріплено один з основних 
принципів діяльності ЄС — принцип субсидіарності, що 1 
покликаний оптимально розподілити тягар прийняття по
літичних рішень між різними рівнями влади, від місцевого 
(муніципального) до наднаціонального (ЄС)1.

Відбувалася спроба створити власний механізм захисту 
прав людини й на рівні СНД. У 1995 р. у Мінську підписана 
Конвенція СНД про права і основні свободи людини2. Мета 
Конвенції — забезпечити дотримання міжнародних стан
дартів у сфері громадянських і політичних прав людини 
всіма державами — учасницями СНД. Положення статей 12, 
29 Конвенції СНД майже дослівно відтворюють відповідні 
настанови Міжнародного пакту про громадянські та полі
тичні права та Європейської конвенції про захист прав лю
дини і основних свобод щодо політичних прав громадян. 
Закріплюється право брати участь в управлінні і веденні 
державних справ як безпосередньо, так і через вільно обра
них представників (ст. 29). Україна (поряд з Туркменістаном, 
Казахстаном, Узбекистаном) цей документ не підписала.

У рамках СНД також існує Конвенція про стандарти 
демократичних виборів, виборчих прав і свобод у державах -

1 Хартия Европейского Союза об основных правах: Коммента
рий /  Под ред. С. Ю. Кашкина. — С. 140.

2 Див.: Даниленко Г. М. Международная защита прав человека. 
Вводный курс: Учеб, пособие. — М.: Юристъ, 2000. — С. 242-255.

84



учасницях Співдружності Незалежних Держав від 7 жовтня 
2002 р.1. Стаття 8 Конвенції «Вільні вибори» встановлює, 
що верховенство конституції є основою для проведення 
вільних виборів і забезпечення громадянам та іншим учас
никам виборчого процесу можливості зробити вибір щодо 
своєї участі у виборах у формах, які допускаються законом, 
і законними методами. Конвенція підписана Україною із 
застереженнями: 1) для України положення цієї Конвенції 
будуть застосовуватися лише щодо органів державної вла
ди, місцевого самоврядування, які обираються, і виборних 
посадових осіб; 2) Конвенція набуде чинності для України 
після її ратифікації Верховною Радою України (поки що не 
ратифікована).

Міжнародні стандарти прав людини забезпечуються 
міжнародним інституційним механізмом контролю за їх 
дотриманням. Україна як одна з держав — засновниць ООН, 
членів Ради Європи, учасниць ОБСЄ входить до всесвітньої 
та європейської системи захисту прав людини, беручи 
участь не лише у розробці міжнародно-правових актів з 
прав людини, але й у роботі контрольних і правозахисних 
органів ООН (Міжнародний суд ООН, Комісія ООН з прав 
людини, Комітет з прав людини) і Ради Європи (Європей
ський суд з прав людини, Комісія з прав людини ПАРЄ).

Наведені витяги з основних міжнародних актів з прав 
людини свідчать, що положення ст. 38 Конституції Украї
ни щодо права участі в управлінні державними справами є 
впровадженням загальновизнаних принципів і норм між
народного права, зокрема ст. 21 Загальної декларації прав 
людини, ст. 25 Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права.

Держави, яці стали учасниками міжнародних договорів, 
беруть на себе юридичні зобов’язання привести своє зако
нодавство, адміністративну і судову практику у відповід
ність з їх положеннями. Особлива роль у цьому належить 
конституціям держав. Конституції виступають як найваж
ливіший правовий елемент загальносвітового механізму 
підтримки і забезпечення міжнародного правопорядку2.

' http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_ 
622&р=1125550175155616

2 Див.: Иваненко В. С. Конституции государств — участников 
СНГ и международное право: некоторые проблемные вопросы их 
соотношения. — С. 161-162.
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Тому нас також цікавлять особливості закріплення норм 
про участь громадян в управлінні в конституціях зарубіж
них, здебільшого європейських, країн.

У всіх конституціях сучасних держав, що проголошують 
себе демократичними, у тій чи іншій формі визнана зна
чущість прав і свобод людини і громадянина, народ посту
люється як джерело влади в державі. Вже у преамбулах 
зазначається, що вони проголошені від імені народу кожної 
країни.

У деяких конституціях зарубіжних країн відсутні спе
ціальні розділи про права і свободи людини. У первісному 
тексті Конституції США не було спеціальної статті чи роз
ділу про правове положення особи і лише через кілька років 
прийнято перші десять поправок, що називають Біллем про 
права1. Конституція Франції також не містить відповід
ного розділу, вона посилається у цьому відношенні на Де
кларацію прав людини і громадянина 1789 р.

Країни СНД, як країни «молодої демократії», при запро
вадженні власної моделі забезпечення прав і свобод людини і 
орієнтувалися як на національні традиції, на свій історич
ний досвід, так і на міжнародні стандарти відповідних прав 
і свобод світового співтовариства і традиційно демократич
них європейських держав. Більшість конституцій СНД 
закріплюють право громадян на участь в управлінні спра
вами держави як безпосередньо, так і через своїх представ
ників: ст. 32 Конституції Російської Федерації, ст. 37 Кон
ституції Бєларусі, ст. 39 Конституції Молдови, ст. 55 Кон
ституції Азербайджану, ст. 27 Конституції Вірменії, ст. 33 
Конституції Казахстану, ст. 27 Конституції Таджикистану, 
ст. 29 Конституції Туркменістану, ст. 32 Конституції Узбе
кистану.

Суб’єктивне право, що у ст. 38 Конституції України ви
ражене формулюванням «право брати участь в управлінні 
державними справами », в конституціях чи конституційних 
законах інших країн може виражатися й іншими слово
сполученнями: «право брати участь в управлінні публічни
ми справами» (ст. 21 Хартії основних прав і свобод Чеської 
Республіки 1991 р., ст. ЗО Конституції Словацької Респуб
ліки 1992 р.); «право виконувати публічні функції» (ст. 23

1 Конституции зарубежных стран /  Сост. В. Н. Дубровин. — М.: 
Юрлитинформ, 2001. — С. 5.
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Конституції Республіки Македонія 1991 р.); «право брати 
участь в управлінні громадським життям» (ст. 44 Консти
туції Республіки Словенія 1991 р.); «право брати участь у 
здійсненні публічної діяльності» (ст. 44 Конституції Респуб
ліки Хорватія 1990 р.); « право передбаченим законом чином 
брати участь у діяльності держави» (п. 101 Конституції 
Латвійської Республіки 1922 р., зі змінами 1998 р.)1.

Як і в Конституції України, у більшості конституцій 
країн Європи та СНД право брати участь в управлінні спра
вами держави як безпосередньо, так і через своїх представ
ників змістовно і композиційно поєднується в одній статті 
з виборчими правами (ст. 23 Конституції Іспанії 1978 р., 
ст. ЗО Конституції Словацької Республіки 1992 р., ст. 21 
Хартії основних прав і свобод Чеської Республіки 1991 р., 
ст. 27 Конституції Таджикистану 1994 р.), а також з правом 
рівного доступу до державної служби і державних посад 
(ст. 32 Конституції Російської Федерації 1993 р., ст. 39 
Конституції Республіки Молдова 1994 р., п. 101 Конститу
ції Латвійської Республіки) або «до виборних та інших 
публічних функцій» (ст. ЗО Конституції Словацької Респу
бліки). Це означає, що зазначені суб’ єктивні політичні 
права громадян у першу чергу дозволяють їм реалізувати 
право на участь в управлінні державними справами.

Інші конституції встановлюють, що особиста участь 
громадян в управлінні справами держави забезпечується 
також проведенням референдумів (ст. 32 Конституції Узбе
кистану, ст. 33 Конституції Казахстану), обговоренням 
проектів законів і питань республіканського і місцевого 
значення (ст. 37 Конституції Бєларусі); правом на утворен
ня з іншими особами об’єднань і політичних партій (ст. 25 
Конституції Вірменії); правом на звернення до державних 
органів (ст. 33 Конституції Казахстану, ст. 33 Конституції 
Литви); правом брати участь у відправленні правосуддя 
(ст. 32 Конституції Російської Федерації).

Докладніше теорія політичної участі громадян в управ
лінні викладена у Конституції Португальської Республіки 
1976 р.2. Положення розділу 2 «Права, свободи і гарантії

1 Див.: Конституции государств Европы: В 3 т. /  Под общ. ред. 
Л. А . Окунькова. — М.: НОРМА, 2001.

2 Конституции государств Европы: В 3 т. /  Под общ. ред. 
Л. А. Окунькова. — Т. 2. — С. 748—785.
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політичної участі» Конституції Португалії стосуються 
участі у суспільному житті (ст. 48), права на участь У ви
борах (ст. 49), права на зайняття державних посад (ст. 50), 
свободи об’ єднань і політичних партій (ст. 51). Зокрема, 
відповідно до ст. 48 Конституції Португалії усі громадяни 
мають право брати участь у політичному житті та у вирі
шенні суспільних питань, що стоять перед країною, безпо
середньо або через законно обраних представників. Усі 
громадяни мають право на одержання об’ єктивних відо
мостей про дії держави і публічних установ, а також на 
одержання інформації від Уряду й інших органів влади 
щодо управління суспільними справами. За Конституцією 
Португалії (ст. 51) свобода об’ єднань включає право на 
створення і на членство в об’єднаннях і політичних партіях 
і демократичне суперництво при формуванні народної волі 
й організації політичної влади; політичні партії мають 
керуватися засадами відкритості, демократичного управ
ління, організації й участі всіх їх членів.

Окремо в Конституції Португалії виділена частина НІ 
«Організація політичної влади», яка ще більше розвиває 
ідею політичної участі громадян. До загальних принципів 
організації публічної влади належить пряма й активна; 
участь чоловіків і жінок у політичному житті, що є умовою 
і важливим інструментом зміцнення демократичного жит
тя (ст. 109). Відповідно до загальних принципів виборчого 
права (ст. 113) громадяни зобов’язані співпрацювати з ад
міністрацією, що займається виборами, у формах, перед-1 
бачених законом. Закріплене також право меншості на; 
демократичну опозицію (ст. 114).

У преамбулі Конституції Французької Республіки 
1958 р .1 зазначено: «Французький народ урочисто проголо
шує свою прихильність Правам Людини і принципам на
ціонального суверенітету, як вони були визначені в Декла
рації 1789 р .». Згідно зі ст. 6 Декларації прав людини і 
громадянина 1789 р. «закон є вираженням загальної волі. 
Усі громадяни мають право брати участь особисто або через 
своїх представників у його утворенні»2.

1 Конституции зарубежных стран /  Сост. В. Н. Дубровин. — 
С. 49-68.

2 Там же. — С. 65.
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У конституціях деяких держав у зв’язку з правом на 
участь в управлінні державними справами закріплене пра-_ 
во громадян чинити опір кожному, хто посягає на демокра
тичний порядок здійснення основних прав і свобод, якщо 
діяльність конституційних органів і дієве використання 
засобів, передбачених законом, виявляються неможливими 
(ст. 32 Конституції Словаччини, ст. 23 Хартії основних прав 
і свобод Чехії, ч. 2 ст. 54 Конституції Азербайджанської 
Республіки 1995 р.). Законодавець в Україні свідомо не за
кріпив відповідне право в Конституції України 1996 р., і 
багато науковців погоджується, що такий крок є обґрунто
ваним, оскільки наявність такого права на рівні Основного 
Закону вимагає високого рівня правосвідомості і правової 
культури громадян.

Незвичайним є закріплення права політичної участі у 
частині 2 Конституції Греції 1975 р. «Особисті і соціальні 
права» (ст. 5): «кожний може вільно розвивати свою осо
бистість і брати участь у соціальному, економічному і по
літичному житті країни, якщо тільки він не перешкоджає 
правам інших, не порушує Конституцію чи моральні нор
ми»1. Право політичної участі в даному випадку закріплено 
в комплексі особистих прав людини і поєднується з правом 
на вільний розвиток особистості.

Що ж стосується тих демократичних держав, у консти
туціях яких прямо не вказане право брати участь в управ
лінні державними справами (Австрія, Бельгія, Королівство 
Данія, Італія, Федеративна Республіка Німеччина, Фінлян
дія, Швейцарська Конфедерація тощо), зміст такої участі 
простежується як у розділах про засади їх конституційно
го ладу, так і в положеннях щодо політичних прав грома
дян: виборчих, референдумних, права на об’ єднання, на 
мирні збори, на звернення.

Таким чином, необхідно зазначити, що редакція ст. 38 
Конституції України відповідає загальновизнаним між
народним документам з прав людини і запозичена з них, 
зокрема Загальної декларації прав людини, Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права. Право громадян 
на участь в управлінні державними справами закріплене в 
Конституції України не окремо, а поєднане в одній статті з

1 Конституции государств Европы: В 3 т. /  Под общ. ред. 
Л. А. Окунькова. — Т. 1. — С. 647.
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виборчими правами, з правом брати участь у референдумах 
та з правом рівного доступу до державної служби. Тут Основ
ний Закон У країни слідує переліченим міжнародним актам, 
оскільки ці правомочності є найбільш важливими у реалі
зації права на участь в управлінні державою. Крім того, 
наприклад, у Конституції Росії в тій самій статті закріпле
не також право брати участь у відправленні правосуддя. 
Вважаємо, що оскільки судова влада має бути повністю 
деполітизованою, право громадян на участь у здійсненні 
судової влади недоцільно закріплювати в системі політич
них прав громадян. Тому здається, що формулювання ст. 
38 Конституції України є переконливим, вичерпним і не 
потребує змін.

Наведене дає можливість зробити висновок, що в закрі
пленні політичних прав і свобод Конституція України при
єднується до європейського і світового бачення їх каталогу, 
змісту і можливих обмежень. В Україні визнається необ
хідність подальшої гармонізації законодавства з міжнарод
но-правовими стандартами у сфері прав людини, у тому 
числі політичних. Таке вдосконалення має виходити з 
власного історико-політичного досвіду України, з політико- 
правового становища державних справ у нинішній період, 
а також узгоджуватися з міжнародно-правовими стандар
тами незалежно від їх юридичної обов’язковості. Якщо ж 
внутрішньодержавні суди частіше застосовуватимуть нор
ми міжнародного права, це буде однією з гарантій дотри
мання міжнародних стандартів і захисту прав людини в 
Україні, а також позбавить її громадян необхідності в пев
них випадках звертатися до міжнародних правозахисних 
установ.
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Розділ 2

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ 
МЕХАНІЗМ ТА ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ  
НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ 
ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

§ 1. Поняття і структура конституційно-правового 
механізму реалізації права громадян України 
на участь в управлінні державними справами

У правовій науці питання про конституційні права і 
свободи особи, їх розвиток, систему тощо досліджені значно 
повніше порівняно з проблемою їх практичної реалізації, 
її механізму, не говорячи вже про розробку механізму реа
лізації кожного конкретного суб’єктивного права.

Сучасні правники зазначають, що необхідно розрізняти 
теорію і практику прав людини. Права і свободи людини 
легко постулюються на папері, але дуже важко реалізують
ся в житті. Головне в цій проблемі на даний момент — не 
теоретична розробка прав і свобод людини (хоча таке за
вдання, звичайно, не знімається), а створення необхідних 
умов, гарантій та механізмів для їх реалізації, тобто прак
тична сфера1. Зараз у державно-правовій доктрині спосте
рігається переоцінка пріоритетних напрямків досліджень. 
Державознавці все частіше звертаються до розробки теорії 
реалізації конституції, використання її приписів як стиму
лятора соціального прогресу, впровадження конституцій
них положень у живу тканину суспільних відносин, у ді
яльність державних органів і громадських об’ єднань, у

1 Теория государства и права: Курс лекций /  Под ред. Н. И. Ма- 
тузова, А. В. Малько. — М.: Юристь, 1997. — С. 263, 268.
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поведінку громадян1. Таким чином, акценти в конститу
ційно-правових дослідженнях прав і свобод громадян на 
сучасному етапі об’єктивно мають зміщатися в бік прак
тичної реалізації цих прав.

У правовій літературі неодноразово вказувалося на необ
хідність дослідження кожного основного права та обов’яз
ку людини і громадянина з точки зору їх конституційного 
закріплення, конкретизації в поточному законодавстві, 
реальних гарантій і механізмів їх здійснення на практиці, 
у тому числі забезпеченості в процесуально-процедурному 
аспекті2. Мета цього дослідження — виявити сутність кон
ституційно-правового механізму реалізації окремого комп
лексного політичного права громадян України брати участь 
в управлінні державними справами, що закріплене в ст. 38 
Конституції України.

Закріплення політичних прав і свобод громадян Укра
їни на конституційному рівні є важливою гарантією їх 
здійснення. Але воно ще не забезпечує дотримання, ви
користання і захист цих прав у реальному політико-право- 
вому житті. Тому необхідним є дослідження і вдосконален
ня всіх конституційно-правових гарантій та механізму 
реалізації права участі громадян в управлінні, за відсут
ності яких права і свободи людини залишаються в теорії. 
Для практичної реалізації будь-якого суб’єктивного права 
важливо не тільки записати й урочисто проголосити норму 
про відповідне право в Конституції, але й докласти зусиль 
для того, щоб люди її засвоїли, щоб її виконання підкрі
плювалося системою реальних конституційно-правових 
гарантій.

Теорія правових механізмів подекуди недостатньо до
сліджена. Але останнім часом вона привертає все більше 
уваги науковців. За словами С. С. Алексеева, найбільш пов
не розуміння закономірностей певних явищ досягається в

1 Див.: ТодыкаЮ.Н. Конституция Украины: проблемы теории 
и практики. — С. 333.

2 Див.: Князев В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов’яз
ків людини і громадянина в Україні / /  Право України. — 1998. — 
№ 11. — С. 29; Реализация прав граждан в условиях развитого 
социализма /  Отв. ред. Е. А. Лукашева. — М.: Наука, 1983. — 
С. 82; Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории и 
практики. — С .349.
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результаті дослідження механізму їх дії1. Сучасні розробки 
з цього питання ґрунтуються також на працях таких ра
дянських правознавців, як О. М. Вітченко, В. М. Горше- 
ньов, В. 0. ПІабалін, Л. С. Явич2.

У юридичній літературі все ширше використовується 
категорія «механізм». Це пов’язано з усвідомленням того, 
що недостатньо мати матеріальні норми, розвинену систему 
законодавства, а потрібні чіткі механізми їх утілення в жит
тя, що повного мірою стосується конституційно-правової 
сфери3. У зв’язку з цим у правовій науці виділяють такі пра
вові категорії: «механізм державної влади»4, «механізм 
держави»5, «механізми контролю суспільства над владою»6, 
«механізм правового регулювання»7, «механізм реалізації

1 Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социали
стическом государстве. — М.: Юрид. лит., 1966. — С. 3.

2 Див.: В ит ченкоА . М . Метод правового регулирования соци
алистических общественных отношений. — Саратов: Изд-во Са- 
рат. ун-та, 1974. — 160  с .; Горш енев В . М . Способы и организаци
онные формы правового регулирования в социалистическом обще- 
стве. — М .: Ю рид. л и т., 1972. — 256 с . ;  Ш а б а л и н  В . А . 
Методологические вопросы правоведения (В связи с теорией и 
практикой социалистического управления). — Саратов: Изд-во 
Сарат. ун-та, 1972. — 226 с.; Я ви ч  Л . С. Проблемы правового 
регулирования советских общественных отношений. — М.: 
Госюриздат, 1961. — 172 с.

3 Див.: Тодыка Ю . Н . Конституция Украины: проблемы теории 
и практики. — С .336-337.

4 Див.: Гулиев В. Е ., Рудинский Ф. М . Социалистическая демо
кратия и личные права. — 192 с.

5 Див.: Копейчиков В. В. Механизм советского государства. — 
М.: Юрид. лит., 1968. — С. 142; Теория государства и права: Курс 
лекций /  Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — С. 100.

6 Див.: Калашников С. В. Система конституционных гарантий 
обеспечения прав и свобод граждан в условиях формирования в Рос
сии гражданского общества / /  Гос. и право. — 2002. — № 10. — 
С. 21.

7 Див.: Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия: 
Опыт комплексного исследования. — М.: Статут, 1999. — С. 364; 
Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового 
регулирования в социалистическом обществе. — М.: Юрид. лит., 
1972. — С. 19; Матпузов Н. И. Личность. Права. Демократия. 
Теоретические проблемы субъективного права. — С. 58; Мура- 
шин О. Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулю
вання / /  Право України. — 2000. — № 9. — С. 18; Реализация прав 
граждан в условиях развитого социализма /  Отв. ред. Е. А. Лука- 
шева. — С. 53.
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права (правореалізації)»1, «м еханізм  реалізації правових  
н орм »2, «м еханізм  реалізації К онституції, конституційних  
н ор м »3, «м еханізм  забезпечення правової охорони К онсти 
туції У к р аїн и »4, « механізм конституційного впливу на акти  
держ авно-правового законодавства»5, «механізм ім плем ен
тації (реалізації) норм м іж народного п р ава»6, «м еханізм  
народовладдя»7, механізм  реалізації безпосередньої дем о

1 Див.: Решетов Ю.С. Механизм правореализации в условиях 
развитого социализма. — Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1980. 
168 с.

2 Теория государства и права: Курс лекций /  Под ред. Н. И. Ма- 
тузова, А. В. Малько. — С. 412.

3 Див.: Касумов Фаррух Закир оглы. Процессуальный механизм 
реализации Конституции СССР: Автореф. дис... канд. юрид. наук 
/  ИГПАН СССР. — М., 1985. — 19 с.; Козюбра М. І. Реалізація 
Конституції України / /  Конституційне право України /  За ред.
B. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. — К.: Укр. центр 
правн. студій, 1999. — С. 53; Мазаев В.Д. Реализация консти
туционных норм: Автореф. дис... канд. юрид. наук /  Саратов, 
юрид. ин-т. — Саратов, 1982. — С. 16; Стумбина Э. Я., Кузне
цов А. В., Эглитис В. В. Механизм реализации конституции: (Го
сударственно-правовой аспект) /  Под ред. Э. Я. Стумбиной. — Рига: 
Зинатне, 1984. — 182 с.; Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: 
проблемы теории и практики. — С. 73.

4 Див.: Лунь 3.1. Правова охорона Конституції У країни: Авто
реф. дис... канд. юрид. наук /  ІДП їм. В. М.Корецького НАН 
України. — К., 2003. — С. 9.

5 Див.: Белкин А. А. Механизм конституционного воздействия 
на акты государственно-правового законодательства: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук /  Ленинград, гос. ун-т. — Л., 1983. — 
19 с.

6 Див.: Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту 
прав людини. — С. 69; Дмитрів в А. Муравйов В. І. Міжнародне 
публічне право: Навч. посіб. /  Відп. ред. Ю. С. Шемшученко, 
Л. В. Губернський. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — С. 181; Между
народное право: Учебник для вузов. — 2-е изд., изм. и доп. /  Отв. 
ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов.-С. 157; МюллерсонР. А. Права 
человека: идеи, нормы, реальность. — М.: Юрид. лит., 1991. —
C. 93.

7 Див.: Тихомиров Ю. А. Управление делами общества (Субъ
екты и объекты управления в социалистическом обществе). — 
С. 13; Чудаков М. Ф. Правовые проблемы участия личности в осу
ществлении непосредственной (прямой) демократии в СССР. — 
С. 196.
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кратії, самоврядування народу, народного суверенітету1, 
«механізм управління державними і громадськими спра
вами»2, «механізм реалізації прав, свобод та обов’язків 
людини і громадянина»3, «механізм правового гарантуван
ня»4, «механізм забезпечення (державою) прав і обов’язків 
громадян»5 та інші®.

1 Див.: Волянсъка Г. М . Народний суверенітет та форми його 
реалізації в Україні: конституційно-правові аспекти: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук /  Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 
1995. — С. 15; Горлачев Р. Ю . Конституционно-правовые гарантии 
непосредственной демократии в Российской Федерации: Дис... 
канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 82; К опейчиков В. В. Наро
довластие и личность. — К.: Україна, 1991. — С. 165; М ураш ин
A. Г. Непосредственное народовластие в системе социалистическо
го самоуправления народа. — С. 97; Погорілко В. Основні засади 
теорії безпосередньої демократії / /  Право України. — 2001. — 
№ 8. — С. 29; Ц ви к  М . В. Теория социалистической демократии 
(Государственно-правовые аспекты). — С. 21.

2 Див.: Тихомиров Ю .А . Управление делами общества (Субъек
ты и объекты управления в социалистическом обществе). — 223 с.

3 Див.: Баймуратов М .А. Международное право. — X .: Одис
сей, 2000. — С. 334; Юридические гарантии конституционных 
прав и свобод личности в социалистическом обществе /  Под ред. 
Л. Д. Воеводина. — М.: Изд-во Моек, ун-та, 1987. — С. 56; Заво- 
ротченко Т. М. Поняття конституційно-правових гарантій прав 
і свобод людини та громадянина в Україні / /  Держава і право: 
36. наук, праць. Юрид. і політ, науки. — К.: ІДП НАН України, 
2001. — Вип. 13. —  С. 98; Князев В. Конституційні гарантії прав, 
свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. — С. 29; 
Конституционный статус личности в СССР /  Ред. кол. Н. В. Витрук,
B. А. Масленников, Б. Н. Топорнин. — С. 196; Летнянчин Л .І . До 
питання про механізм реалізації конституційних обов’язків лю
дини і громадянина в Україні / /  Проблеми законності: Респ. 
міжвід. наук. зб. /  Відп. ред. В. Я. Тацій. — X .: Нац. юрид. акад. 
України, 2001. — Вип. 4 6 .- С. 48; П ехов В. Н . Деятельность мили
ции в механизме реализации прав и свобод граждан: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук /  Одес. гос. ун-т. — Одесса, 1992. — С. 14.

4 Див.: Речицкий В . В . Конституционные гарантии права граж
дан СССР на участие в управлении государственными и обще
ственными делами. — С. 124.

5 Див.: Права человека: итоги века, тенденции, перспективы 
/  Под общ. ред. Е. А . Лукашевой. — М.: Норма, 2002. — С. 35.

6 Див., напр.: Еремина С. Н. Социально-правовой механизм 
реализации полномочий трудового коллектива в сфере управ
ления государственным предприятием: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук /  Всесоюз. НИИ сов. гос. строит-ва и зак-ва. — М., 
1991. — 23 с.
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Зазначені м еханізм и тісно м іж  собою переплітаю ться, є 
взаєм оп ов ’ я за н и м и , а в д ея к и х  ви п а д к ах  погл и н аю ться  
один одним . Н ап р и кл ад , взаєм одія  м еханізм у реалізації 
К онституції У країни та механізму реалізації основних прав 
та свобод лю ди н и  і гром адянина ви я вл яється  в том у, щ о  
р еалізац ія  т а к и х  прав відб увається  не ін а к ш е , як  через  
здійснення полож ень К он сти туц ії, консти туцій н и х норм  
про ці права і свободи. Реалізую чи свої права та обов’ язки , 
громадянин здійснює конституційні приписи.

М е х а н із м  п р а в о в о го  р е г у л ю в а н н я , як  правило, визна
чаю ть я к  узяту  в єдності систему правових засобів, за допо
могою я к и х  здійсню ється результативний правовий вплив  
на суспільні відносини1. М еханізм  правового регулю вання  
розкриває ди нам іку п оняття правової систем и2. Він забез
печує еф екти вн ість , дієвість і результативність права як  
системи правових норм.

С. С. А лексеев у  механізм і правового регулю вання ви ді
ляє три основні ланки: 1) ю ридичні норм и; 2) правові від 
носини, суб ’єкти вн і права і ю ридичні обов’ я зк и ; 3) реалі
зація (акти реалізації) учасниками правовідносин їх  суб’ єк 
тивних прав і покладени х на них ю ридичних обов’ язк ів . 
До процесу правового регул ю ван н я м ож е п р и єдн ати ся  і 
четверта ланка —  індивідуальні приписи, акти застосуван
ня права3. Ц я  теорія знайш ла відображ ення у  працях бага
тьох ін ш и х вчен и х-п равн и ків4.

1 Див.: Степанов И. М. Конституция и политика. — С. 52; 
Теория государства и права: Курс лекций /  Под ред. Н. И. Мату- 
зова, А. В. Малько. — М.: Юристъ, 1997. — С. 625; Теория госу
дарства и права: Учебник /  Под ред. В. М. Корельского, В. Д. Пе
ревалова.- 2-е изд., изм. и д о п ,-  М.: НОРМА— ИНФРА-М, 
2002,— С. 276.

2 Див.: Бобровник С. В. Правова система, правова надбудова та | 
механізм правового регулювання: співвідношення понять / /  
Правова держава: Щорічник наук, праць ІДП НАН України. — К.: ‘ 
Вид. дім «Юридична книга», 2002. — Вип. 13. — С. 51.

3 Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социа- , 
диетическом государстве. — С. 34; Він же. Право: азбука те
ория — философия: Опыт комплексного исследования. —
С. 364-365.

4 Див., напр.: Мурашин О. Акти прямого народовладдя у 
механізмі правового регулювання. — С. 18; Реализация прав 
граждан в условиях развитого социализма /  Отв. ред. Е. А. Лу- 
кашева. — С. 54.
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Серед правознавців немає єдиної точки зору щодо еле
ментів механізму правового регулювання, але існує згода 
принаймні в тому, що основними і обов’язковими його 
елементами виступають норма права, правовідносини й 
реалізація (акти реалізації) правових норм. Таким чином, 
механізм реалізації норм права є одним з елементів (склад
ників) більш загального, широкого механізму правового 
регулювання.

У свою чергу, реалізація правових норм відбувається у 
таких формах, як дотримання заборон, виконання обов’яз
ків, використання прав та свобод і правозастосування. Саме 
третя з них — використання прав і свобод — відповідає по
няттю реалізації особою її суб’ єктивних прав. Механізми 
реалізації різних видів суб’єктивних прав (особистих, по
літичних, економічних, соціальних, культурних) мають 
низку власних рис, що пояснюється їх характером і змістом, 
а кожне окреме конституційне право має власний механізм 
реалізації, якому притаманні загальні властивості, у той 
же час він є індивідуальним, зумовленим особливостями 
змісту кожного із суб’єктивних прав.

У конституційно-правовій доктрині немає усталеного 
визначення м еханізм у реалізації прав та свобод людини і 
громадянина, і це питання потребує окремого докладного 
дослідження. Під таким механізмом одні вчені розуміють 
спосіб здійснення прав і свобод, тобто особливим чином по
годжені правомірні позитивні дії особи, усіх зобов’язаних 
та інших суб’ єктів права, а також умови і фактори, що 
впливають на цей процес1; інші — певну соціальну систему, 
у рамках якої явища правового порядку (норми, акти за
стосування права, правосвідомість суб’ єктів і т.д.) тісно 
взаємодіють з певними організаційними структурами, ді
яльністю самих громадян, що реалізують свої суб’єктивні 
права, функціонуванням відповідних установ, посадових 
осіб2. У деяких випадках при розгляді механізму реалізації 
певних прав і свобод це поняття фактично підміняється 
Механізмом їх правового регулювання (розглядаються лише

1 Див., напр.: Реализация прав граждан в условиях развитого 
социализма /  Отв. ред. Е. А. Лукашева. — С. 52.

2 Див.: Пехов В. Н. Деятельность милиции в механизме реали
зации прав и свобод граждан. — С. 14.
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особливості їх законодавчого регулювання)1. Але такий 
підхід видається надто вузьким і обмеженим.

У певних випадках у конституційно-правовій літерату
рі ототожнюються поняття гарантій конституційних прав 
і свобод громадян та механізму їх реалізації2. Існує точка 
зору, що механізм реалізації конституційних прав, свобод 
та обов’язків людини і громадянина складається насампе
ред з гарантій їх забезпечення3 або поєднує гарантування, 
реалізацію й охорону конституційних прав і свобод грома
дян. Однак необхідно погодитися з тим, що система гаран
тування — це лише створення можливості (можливостей) 
для реалізації конституційних прав і свобод, але ще не сама 
реалізація, не саме користування тими благами, що скла
дають зміст конституційних прав і свобод4. У правовій лі
тературі застосовується також термін « механізм реалізації 
гарантій» державно-правових норм, безпосередньої демо
кратії, прав і свобод громадян5. Під механізмом реалізації

1 Див.: Златополъский А. А. Политические права и свободы 
граждан и механизм их реализации в Российской Федерации. — 
С. 5.

2 Див.: Воєводи н Л. Д. Система конституционных прав и свобод 
советских граждан. Юридические условия и средства их обеспе
чения и охраны / /  Юрид. гарантии конституционных прав и 
свобод личности в социалистич. обществе /  Под ред. Л. Д. Воево
дина. — М.: Изд-во Моек, ун-та, 1987. — С. 56.

3 Див.: Заворотченко Т. М. Поняття конституційно-правових 
гарантій прав і свобод людини та громадянина в Україні. — 
С. 98.

4 Див.: Витрук Н. В. Социально-правовой механизм реализа
ции конституционных прав и свобод граждан / /  Конституционный 
статус личности в СССР /  Ред. кол. Н. В. Витрук, В. А. Масленни
ков, Б. Н. Топорнин. — М.: Юрид. лит., 1980. — С. 201, 204.

5 Див.: Боброва Н. А. Гарантии реализации государственно
правовых норм. — Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1984. — 
С. 93; Горлачев Р. Ю. Конституционно-правовые гарантии непо
средственной демократии в Российской Федерации. — С. 76; Фар- 
бер И. Е. Свобода и права человека в советском государстве. — 
Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1974. — С. 80; Хазов Е. Н. Юри
дические гарантии основных прав, свобод и обязанностей человека 
и гражданина в России: Дис... канд. юрид. наук. — М., 1997. — 
С. 89; Хартия Европейского Союза об основных правах: Коммен
тарий /  Под ред. С. Ю. Кашкина. — С. 24; Шилов А. А. Государ
ственные гарантии обеспечения личных прав и свобод граждан в 
Российской Федерации: Автореф. дис... канд. юрид. наук /  Рос.
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гарантій прав і свобод громадян пропонується розуміти 
спосіб організації і функціонування системи гарантування, 
її динамічний аспект1.

Вважаємо, що категорії «гарантії» та «механізм реа
лізації» права громадян брати участь в управлінні дер
жавними справами перебувають у діалектичному взає
мозв’язку. Наявність конституційних політичних прав, 
які включає до свого складу право громадян України на 
участь в управлінні державними справами (право на об’єд
нання, звернення, участь у референдумі, виборчі права, 
рівне право доступу до державної служби), з одного боку, є 
гарантією здійснення цього об’єднуючого політичного пра
ва, а з іншого — це правомочності, включені в комплексне 
право політичної участі, а тому виступають формами його 
реалізації. У свою чергу, наявність конституційного ме
ханізму реалізації цього суб’єктивного права є запорукою 
його реальності, а отже, конституційно-правовою гаран
тією його здійснення.

У правничій літературі розрізняються поняття «реалі
зація» («здійснення»), «забезпечення», «охорона» і «за
хист» прав, свобод і обов’язків людини і громадянина2,

гос. торгово-экономич. ун-т. — М., 2003. — С. 23; Юридические 
гарантии прав личности в Российской Федерации (По материа
лам «круглого стола») /  Подгот. Р. А. Каламкарян / /  Госуд. и 
право. — 2000. — № 11. — С. 100.

1 Див.: Раздымалина Н .И . Механизм реализации гарантий 
прав и свобод граждан в сфере охраны общественного порядка: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук /  Акад. МВД СССР. — М., 
1991. — С. 17.

2 Див.; Волинка К. Г. Проблеми становлення єдиного меха
нізму забезпечення прав і свобод особи / /  Вісник Запорізьк. 
юрид. ін-ту: Наук.-практ. зб. — 2000. — № 3 (12). — С. 39; Га- 
раджаєвД. Я. Конституційні права і свободи людини та громадя
нина в країнах Співдружності Незалежних Держав і міжнародно- 
правові стандарти: Автореф. дис... канд. юрид. наук /  Одеська 
держ. юрид. акад. — Одеса, 1998. — С. 15; Лисенков С.Л. Гаран
тии прав и свобод личности в советском обществе: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук /  ИГПАН Украинской ССР. — К., 1976. — 
С. 23; Рабінович П. М „ Панкевич I. М . Здійснення прав людини: 
проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти): Праці 
Львів, лаборат. прав людини і гр-на НДІ держ. будівництва та 
місцев. самоврядування АПрН України /  Редкол.: П. М. Рабінович 
(голов, ред.) та ін. — Серія І. Дослідження і реферати. — Львів: 
Астрон, 2001. — Вип. 3. — С. 11.
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однак немає єдності думок щодо їх розмежування. Щоб у 
подальшому уникнути плутанини у термінах, необхідно 
визначити співвідношення механізмів «реалізації», «охо
рони», «захисту», «забезпечення», «гарантування» прав 
та свобод людини і громадянина, у тому числі права участі 
в управлінні державними справами. і

Деякі правознавці вважають найбільш загальною кате- < 
горією «механізм забезпечення» прав і свобод людини1, ] 
який поділяється на три підсистеми: механізм реалізації, j 
охорони і захисту2. Інші розмежовують реалізацію прав і ! 
обов’язків та їх охорону (захист) так, що реалізація за змі- j 
стом передбачає забезпечення прав та обов’язків і безпо- ; 
середнє їх втілення (виконання)3. Іноді захист і охорона 
конституційних прав і свобод ототожнюються4. Досягнуто 
певної єдності думок лише в тому, що механізм охорони 
прав людини передбачає профілактичні заходи для попере
дження порушень прав громадян, а також усунення пере
шкод для реалізації цих прав, а механізм захисту — заходи, 
спрямовані на відновлення порушених прав.

На нашу думку, найбільш узагальнюючим терміном з 
перелічених є «механізм реалізації (здійснення)» права 
громадян на участь в управлінні державними справами, 
оскільки він характеризує втілення нормативних приписів 
про це право в живу тканину правовідносин, у суспільно- 
політичну діяльність. Здійснення політичних прав включає 
і їх гарантування, забезпечення (створення умов для їх 
реалізації), охорону (профілактичні заходи попереджуваль
ного характеру), і в необхідних випадках захист (віднов
лення порушених прав).

Високий ступінь узагальненості конституційних норм 
щодо закріплення права громадян України на участь в

1 Див.: Лукашева Е. А. Право, мораль, личность /  Отв. ред. 
В.М. Чхиквадзе. — С. 182.

2 Див., напр.: Заворотченко Т. М. Поняття конституційно- 
правових гарантій прав і свобод людини та громадянина в Украї
ні. — С. 98.

3 Див.: Бойко І. В. Правовий статус громадян у сфері виконав
чої влади. — С. 11.

4 Див., напр.: Витрук Н. В. Социально-правовой механизм 
реализации конституционных прав и свобод граждан / /  Кон
ституционный статус личности в СССР /  Ред. кол. Н. В. Витрук,
В. А . Масленников, Б. Н. Топорнин. — С. 202.
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управлінні державними справами може ускладнити їх ре
алізацію, у зв’язку з чим необхідна їх д ет а л іза ц ія  у  п от о ч 
н о м у  з а к о н о д а в с т в і . Неврегулювання у законі певних 
процедурних питань щодо здійснення громадянами їх кон
ституційних політичних прав і свобод іноді призводить до 
того, що людина, звертаючись до закону, не вирішує питан
ня, які виникли в ході їх реалізації. Тому права і свободи з 
участі в управлінні державними справами, закріплені в 
Конституції України, потребують конкретизації в галузе
вому законодавстві. Поточне законодавство має пропону
вати ефективні механізми і гарантії їх реалізації. Така 
конкретизація створює передумови для перетворення юри
дичної Конституції на фактичну, конституційно проголо
шених політичних прав і свобод — на ті, які фактично, 
реально діють.

Правомочності політичного характеру, що входять до 
складу права громадян брати участь в управлінні держав
ними справами, конкретизуються й деталізуються в по
точному конституційному законодавстві — у законах 
України «Про об’єднання громадян», «Про політичні пар
тії в Україні», «Про всеукраїнський та місцеві референду
ми», «Про державну службу», «Про звернення громадян», 
у виборчому законодавстві тощо. Отже, правове регулюван
ня механізму реалізації права на політичну участь прак
тично повністю лежить у площині однієї галузі права — кон
ституційного. Це, а також те, що в силу вагомої суспільно- 
політичної значущості зазначене право закріплене на рівні 
Основного Закону, дає підстави говорити саме про консти
туційно-правовий механізм реалізації права громадян 
України на участь в управлінні державними справами.

У конституційно-правовій теорії до процесу реалізації 
всіх суб’ єктивних прав громадян висуваються певні ви
моги: простота реалізації громадянином своїх суб ’ єктивних 
прав і свобод; наявність чітко окресленого демократично
го порядку такої реалізації; загальна ефективність про
цесу реалізації суб’ єктивних прав тощо1. Вони є справед
ливими і для права громадян на участь в управлінні дер
жавними справами. Зі змісту Конституції й конституцій
ного законодавства України випливає, що законодавець

1 Див.: П ех ов  В. Н . Деятельность милиции в механизме реали
зации прав и свобод граждан. — С. 14.
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намагався мінімально регламентувати механізм здійснен
ня політичних прав громадян, щоб не було перешкод для і 
їх політичної активності. Наприклад, конституційним за- ] 
конодавством не визначається і, таким чином, не обмеж- і 
ується предмет звернень громадян, надається певний про- \ 
стір для дій у ході передвиборної агітації. Разом з тим і 
законодавець намагається максимально спростити про
цедури політичної участі громадян (приміром, виборчі 
процедури, процедури з проведення референдуму), І це і 
спрямовано на забезпечення реальності й активного ви
користання цих прав.

Конституційно-правовий механізм реалізації права і 
громадян брати участь в управлінні необхідно розглядати \ 
у двох площинах. По-перше, як сукупність нормативних 1 
та інституційних елементів (статичний аспект); а по-друге, j 
ЯК процес, тобто сукупність конкретних форм ЙОГО здій- І 
снення у фактичній поведінці, діяльності громадян Укра- ; 
їни, як реальну практику здійснення політичної участі і 
(динамічний аспект). і

У структурі механізмів реалізації конституційних норм, : 
прав і свобод, народовладдя різні автори визначають різний 
набір складових частин. У механізмі реалізації інститутів 
народного самоврядування В. В. Копєйчиков виділяє такі 
елементи, як матеріальна база; нормативна основа; об’єкт, 
на який покликана впливати самоврядна діяльність; орга
нізаційні форми, в яких вона здійснюється, і методи її 
здійснення. Його первинною, відправною засадою є людина і 
та її діяльність1. У складі механізму захисту прав людини j 
М. П. Орзіх окремо виділяє нормативні (насамперед мате- ] 
ріально-правові), процесуальні та інституціональні форми 
і засоби захисту2.

На думку Є. М. Хазова, юридичний механізм реалізації j  
основних прав, свобод та обов’язків людини і громадяни- І 
на складається з певних елементів: а) правові норми, що їх j 
закріплюють; б) юридичні факти; в) діяльність спеціаль
них органів і суб’єктів права, покликаних їх забезпечува

1 Див.: Копєйчиков В. В. Народовластие и личность. — 
С. 167.

2 Див.: Орзіх М. П. Судова влада в механізмі захисту прав лю
дини: доктрина і практика / /  Актуальні проблеми політики: 36. 
наук, праць /  Голов, ред. С. В. Ківалов. — С. 72.
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ти; г) безпосередня діяльність суду і правоохоронних орга
нів; д) спеціальні юридичні процедури; е) інститут юридич
ної відповідальності; ж) рівень правової культури населен
ня і самого носія прав, свобод і обов’язків1. Розглядаючи 
механізм реалізації прав національних меншин, В. П. Ко
лісник до його головних елементів відносить: систему за
конодавчих актів, міжнародно-правових документів; право
ві акти державних органів виконавчої влади; державні 
органи та установи; систему громадських організацій; ці
льові програми; спеціальні фонди2.

Визнаним і найбільш розповсюдженим у юридичній 
літературі став поділ механізмів реалізації норм права, 
інститутів безпосереднього народовладдя, Конституції, 
прав, свобод та обов’язків людини і громадянина на норма
тивну основу (сукупність правових засобів) та інституцій- 
ний, організаційний елемент (структура та діяльність від
повідних органів, державно-владних інститутів)3.

Так, механізм реалізації Конституції України містить у 
собі два елементи: а) нормативний (включає здійснення 
конституційних норм у державно-правових та інших право
відносинах, дотримання, виконання, використання й за
стосування конституційних норм); б) інституційний (дер
жавні структури, що забезпечують реалізацію конституцій
них норм у процесі нормотворчої, правозастосовчої та 
правоохоронної діяльності: державні органи своїми діями 
чи бездіяльністю багато в чому визначають ефективність 
реалізації конституційних норм)4. Виходячи з цього, можна 
стверджувати, що механізм реалізації окремого конститу
ційного суб’ єктивного права громадян України — брати

1 Див.: Хазов Е. Н. Юридические гарантии основных прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина в России. — 
С .174-175.

2 Див .-.Колісник В. П . Національно-етнічні відносини в Укра
їні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти. — X .: 
Фоліо, 2003. — С. 103-104.

3 Див., напр.: МурашинА. Г. Непосредственная демократия в 
социалистическом обществе: функции и механизм действия: Ав- 
тореф. дис... канд. юрид. наук /  Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевчен
ко. — К., 1985. — С. 15; Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: 
проблемы теории и практики. — С. 338.

4Див.: Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории 
и практики. — С. 338—340, 356.
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участь в управлінні державними справами — також містить | 
два аналогічні складники. і

При цьому нормативною основою механізму реалізації ] 
права громадян України на участь в управлінні державни- І 
ми справами є конституційні норми та конкретизуючі 
норми поточного конституційного законодавства, за допо- | 
могою яких визначається зміст цього права, форми і межі І 
його здійснення, процесуально-процедурний механізм їх j 
реалізації. ]

Інституційний зріз механізму реалізації цього базового ] 
політичного права має включати діяльність органів держав- : 
ної влади, органів місцевого самоврядування, недержавних ’ 
організацій, політичних партій, яка спрямована на забез
печення, реалізацію і захист політичних прав громадян.

Щоб забезпечити термінологічну чіткість, слід уточнити 
значення поняття «інституційний» механізм реалізації 
права на політичну участь. Як зазначав Ю. О. Тихомиров, 
інститут навряд чи можна ототожнювати тільки з устано
вою, організацією1. Коренем такого терміну може бути, 
по-перше, «інститут» як сукупність правових норм. У та- : 
кому випадку можна говорити про інститути парламент
ської системи, поділу влади, правосуддя, безпосередньої 
демократії, громадянства, конституційних прав і обов’язків і 
громадян, виборів, референдуму, звернень громадян тощо. 
Правові інститути у такому значенні входять до складу 
нормативної частини механізму реалізації права участі в 
управлінні. Крім цього, термін «інститут» може вживати
ся у значенні «інституція», установа, орган. Саме таке ро
зуміння застосовується для характеристики «інституцій - 
ного», тобто організаційного механізму реалізації права на 
участь в управлінні.

Органи держави організаційно забезпечують можливість 
здійснення права громадян України на участь в управлінні 
шляхом нормотворення, правозастосування, правоохорон
ної діяльності. В організаційному забезпеченні реалізації 
цього комплексного політичного права визначальною є ді
яльність не тільки державних органів і посадових осіб, але 
й органів місцевого самоврядування, політичних партій та 
громадських організацій.

1 Тихомиров Ю. А. Проблемы активизации политических ин
ститутов. — С. 14.
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Реалізація права на участь в управлінні справами дер
жави забезпечується цілісною системою органів державної 
влади і місцевого самоврядування в Україні. Здається вда
лим поділ державних органів на органи загальної компе
тенції та органи спеціальної компетенції1. До о р га н ів  з а 
га л ьн ої к ом п ет ен ц ії, що організаційно забезпечують реа
лізацію права громадян України на участь в управлінні 
державними справами, відповідно до Конституції України 
належать: Верховна Рада України як представницький та 
єдиний орган законодавчої влади (статті 75, 85 Конституції 
України); Президент України, який є гарантом додержан
ня Конституції України, прав та свобод людини і громадя
нина (ст. 102); Кабінет Міністрів України, що вживає за
ходів щодо забезпечення прав та свобод людини і громадя
нина (п. 2 ст. 116); суди загальної юрисдикції (розділ VIII), 
які мають бути надійним гарантом прав і свобод особи у 
конфліктних ситуаціях, що виникають між громадянином 
і державою; Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини, який здійснює парламентський контроль за до
держанням конституційних прав та свобод людини і гро
мадянина (ч. З ст. 55, ст. 101), сферою діяльності якого є 
відносини між громадянином і державою; прокуратура 
України здійснює представництво інтересів громадянина в 
суді у випадках, визначених законом (п. 2 ст. 121); місцеві 
державні адміністрації на відповідній території забезпечу
ють додержання прав і свобод громадян (п. 2 ст. 119); особ
ливу роль у процесі гарантування прав і свобод відіграють 
Конституційний Суд України (ст. 147), міжнародні судові 
установи (ч. 4 ст. 55).

Оскільки право громадян на участь в управлінні держав
ними справами є найбільш узагальненим серед політичних 
прав, до органів, що мають забезпечувати його здійснення, 
належать взагалі всі органи державної влади, адже грома
дяни України мають право рівного доступу до державної 
служби в цих органах (ч. 2 ст. 38 Конституції України),

1 Див., напр.: Заворотченко Т. М. Конституційно-правові га
рантії прав і свобод людини і громадянина в Україні: Автореф. 
Дис... канд. юрид. наук /  ІДП НАН України. — К., 2002. — С. 10; 
Летнянчин Л. І. Конституційні обов’язки людини і громадянина 
в Україні: проблеми теорії і практики: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук /  Нац. юрид. акад. України. — X ., 2002. — С. 14.
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право звертатися до будь-яких з них (ст. 40), включаючи 
Президента України, Кабінет Міністрів України, Уповно
важеного Верховної Ради України з прав людини. Велике 
значення у правозахисному процесі має функціональна 
судова влада, оскільки будь-які права і свободи, у тому 
числі політичні, стають реальними тоді, коли їх можна за
хистити за допомогою правосуддя. Зокрема, заборона ді
яльності об’єднань громадян здійснюється лише в судовому 
порядку (ч. 4 ст. 37), обмеження щодо реалізації права 
мирних зборів також може встановлюватися лише судом 
(ч. 2 ст. 39).

У багатьох країнах світу існує досить ефективна система 
адміністративної юстиції, яка відіграє значну роль у меха
нізмі захисту прав людини. В Україні поки що такої систе
ми у цілісному вигляді не існує. До ведення системи адмі
ністративної юстиції мають відноситися конфлікти між 
громадянами й органами державного управління. Її запро
вадження у ході судової реформи в України покликане 
стати дієвим важелем у захисті громадян від зловживань з 
боку посадових осіб та державних органів.

О рган и  сп ец іа л ьн ої к ом п ет ен ц ії, які повинні забезпечи
ти реальну можливість здійснення громадянами України 
права на політичну участь, — це, зокрема, Центральна ви
борча комісія, що організовує підготовку і проведення ви
борів Президента України, народних депутатів України і 
всеукраїнських референдумів; виборчі комісії всіх рівнів; 
Міністерство юстиції України, яке здійснює реєстрацію 
політичних партій, державний контроль за їх діяльністю; 
відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування, яких завчасно сповіщають про проведен
ня зборів, мітингів, походів, демонстрацій. Це органи, 
спеціальне завдання яких полягає в безпосередньому забез
печенні здійснення політичних прав громадян України з 
участі в управлінні державними справами.

Отже, на сьогодні в Україні створена і функціонує ціліс
на система органів державної влади і місцевого самовряду
вання, діяльність якої спрямована на гарантування реалі
зації конституційного права громадян України брати участь 
в управлінні державними справами. Практика свідчить про 
необхідність подальшого вдосконалення їх системи та ро
боти в цій сфері суспільно-політичних відносин.
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Наприклад, при Президентові РФ створена і діє з 1993 р. 
Комісія з прав людини. Основною її метою є посилення 
гарантій дотримання прав громадян. В Україні такої комі
сії не існує, але, зважаючи на наявність вагомих владних 
повноважень у глави нашої держави, результативним було 
б створення такої Комісії при Президентові України, яка б 
стала однією з інституційних гарантій здійснення прав та 
свобод людини і громадянина, у тому числі з участі в управ
лінні державними справами.

Окрім обов’язку держави забезпечувати захист прав та 
свобод людини і громадянина, вагомий внесок у забезпе
чення політичних прав громадян України можуть зробити 
с т р у к т у р и  гр ом а дя н ськ ого  сусп іл ьст ва  — політичні партії 
та різні громадські організації, неурядові аналітичні цен
три, правозахисні організації, громадські експертні ради 
при органах влади, засоби масової інформації. В Європі 
участь громадян в управлінні тісно пов’язують з неурядо
вими організаціями, під якими розуміються «асоціації, 
фонди, рухи або групи, незалежні від уряду, утворювані на 
некомерційній основі для захисту певних інтересів»1. Для 
сприяння участі громадян України в управлінні державою 
ці інститути громадянського суспільства можуть проводи
ти публічні дискусії з актуальних суспільно-політичних 
питань, роз’яснювальну роботу, обговорення передвибор
них програм партій і блоків, екзит-поли, регулярні соціо
логічні опитування, що визначають настрої та сподівання 
суспільства, науково-дослідну, правозахисну, видавничу 
діяльність, незалежні юридичні експертизи.

В Росії з липня 2001 р. діє також Громадська молодіжна 
палата при Державній Думі Федеральних Зборів РФ. За 
ініціативою Президента цієї країни, висловленою у вересні 
2004 р ., у Держдумі РФ планується створення Громадської 
палати при цьому органі, яка здійснювала б експертизу 
законопроектів і громадський контроль за владою. У Верхов
ній Раді України доречно було б розглянути можливість 
виваженого запозичення позитивного досвіду з цього пи
тання. Такі неурядові органи мають складатися з представ

1 Parliamentary Assembly of the Council o f Europe. Resolution 
980 (1992)on citizens’ participation in politics. Text adopted by the 
Assembly on 7 February 1992 (26th Sitting) / /  http://assembly.coe.
int/Documents/AdoptedText/ta92/ERES980.htm
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ників громадських організацій і мати можливість брати 
участь у роботі комітетів Верховної Ради України, засідан
нях Кабінету Міністрів, міністерських нарадах тощо.

В Україні існувала консультативна рада неурядових 
організацій при Міністерстві закордонних справ, громад
ська колегія при Державному комітеті з питань регулятор
ної політики й підприємництва, експертні консультативні , 
ради при парламентських комітетах. Деякі з них залиши- j 
лися тільки на папері, як, наприклад, комісія сприяння j  
демократизації та розвитку громадянського суспільства1. 
Подібні громадські експертні та консультативно-дорадчі 
структури при інших органах державної влади (зокрема, 
при Міністерстві юстиції, інших міністерствах, відомствах) 
могли б сприяти забезпеченню участі громадян в управлін
ні за тієї умови, що державні органи, при яких вони утво
рюються, реально враховуватимуть громадську думку, 
висловлену за їх посередництва.

Вважаємо, що є нагальна потреба створення в Україні 
спеціалізованої науково-дослідної установи — Українсько
го центру навчання виборчим технологіям на зразок такого, 
що створений згідно з Розпорядженням Президента Росії у 
1994 р. при Центральній виборчій комісії Російської Феде
рації (він не входить до системи загальної і фахової освіти, 
створений у рамках забезпечення демократичних інститутів І 
і в тому числі інститутів безпосередньої демократії). Подіб- ] 
ний Центр необхідно заснувати, наприклад, при Централь- і 
ній виборчій комісії України або при одному з провідних j 
юридичних навчальних закладів України з метою підви- ; 
щення професійного рівня державних службовців, що за
безпечують здійснення інститутів безпосередньої демократії 
в Україні, підвищення правової культури і активності ви
борців, майбутніх кандидатів на виборні посади, їх уповно
важених осіб, офіційних спостерігачів, представників по
літичних партій та інших учасників виборчого процесу.

Завданнями цього Центру має бути надання пропозицій 
щодо вдосконалення виборчого законодавства, забезпечен
ня випуску наукової, навчальної та просвітницької літера
тури з аналізом чинного виборчого законодавства України.

1 Див.: Пашков М., Чалий В. Неурядові аналітичні центри: 
пропонування на тлі відкладеного попиту / /  Дзеркало тижня. — 
2004. — 16 січня.
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Крім того, результативною може бути організація підготов
ки фахівцями — теоретиками і практиками у сфері виборчих 
технологій, у тому числі з інших розвинутих держав (юрис
тами, політологами) спеціалістів для проведення грамотних 
виборчих кампаній (як з боку організаторів виборів, так і 
для кандидатів на виборні посади). Такі професіонали були 
б більше затребувані, ніж їх закордонні колеги, оскільки 
мали б чіткіше уявлення про специфіку суспільно-політич
ної ситуації та виборчого законодавства в Україні.

Деякі вчені до основних організаційно-правових складо
вих механізму безпосереднього народовладдя, забезпечення 
правової охорони Конституції України також відносять на
род, громадян України1. Вважаємо, що в аспекті участі 
громадян в управлінні функції забезпечення її реалізації 
виконує вся сукупність державних органів, а громадянин 
України є адресатом та суб’єктом здійснення гарантованого 
Конституцією права політичної участі. І тому не включаємо 
громадянина в теоретичну конструкцію механізму реаліза
ції права на участь в управлінні, а розглядаємо його як 
суб’єкта, на якого спрямована конституційна норма про це 
право і який приводить у дію цей механізм.

Виходячи з вищенаведеного, конституційний механізм 
реалізації права громадян України на участь в управлінні 
державними справами можна визначити як систему кон
ституційно-правових засобів нормативного (матеріально
го і процесуально-процедурного) й інституційного харак
теру, що забезпечує здійснення цього права громадян у 
сфері політичних правовідносин.

Вимога здійснення прав людини випливає з самої при
роди взаємовідносин людей і держав і є неодмінною умовою 
політичного, правового і соціального прогресу2. Найбільш 
слабкою ланкою в проблемі прав людини є їх реалізація. 
Суб’єктивне право має сенс і цінність для особи і суспільства 
тільки тоді, коли воно реалізується. Реальний характер 
політичних прав громадян України забезпечує їх активне 
використання.

1 Див.: Лунь 3 .1. Правова охорона Конституції України. — 
С. 9; Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демокра
тії. — С. 29.

2 Права человека: итоги века, тенденции, перспективы /  Под 
общ. ред. Е. А. Лукашевой. — С. 6.
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У більшості випадків законодавець і науковці ототож
нюють поняття «використання» і «здійснення» прав та 
свобод людини. Тлумачний словник пояснює слово «реалі
зувати» як «здійснювати, робити реальним, втілювати 
що-небудь у життя»1. Реалізацією прав і свобод людини і 
громадянина називають перетворення їх у життя у процесі 
використання2 або певний процес, що забезпечує кожній 
людині одержання результату — матеріальних і духовних 
благ, які складають мету і сутність належних їм суб’єктив
них прав3.

На практиці немає автоматичної реалізації прав і свобод 
людини. Більшість учених наголошують на вирішальному 
значенні суспільно-політичної діяльності, поведінки гро
мадян у процесі реалізації їх прав і свобод. У положеннях 
Конституції України виявляється тенденція підвищення 
ролі та посилення самостійності самої людини у забезпе
ченні максимально повного використання своїх прав, їх 
реалізації. Практика участі громадян в управлінні справа
ми держави в Україні в нових політико-правових умовах 
тільки починає складатися.

Реалізація права громадян України брати участь в уп
равлінні державними справами — це процес (а зрештою, і 
результат) втілення конституційно-правових норм про за
значене право у практичну політичну діяльність громадян 
України. Її ефективність багато в чому залежить від чітко
го конституційного механізму реалізації таких норм у ді
яльності суб’єктів державно-правових відносин. Політичне 
і практичне значення реалізації цього права полягає в тому, 
що саме в реалізації воно набуває реальності, а отже, й 
дійсної соціально-політичної цінності. Поняття реалізації 
права громадян на участь в управлінні дозволяє розгляну
ти його у динаміці, дії, функціонуванні.

1 Новий тлумачний словник української мови: У 4 т. /  Ук
ладачі: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. — К.: Аконіт, 2000. — 
Т .3 :0 —Р. — С. 881.

2 Див.: Витрук Н. В. Социально-правовой механизм реализа
ции конституционных прав и свобод граждан / /  Конституционный 
статус личности в СССР /  Ред. кол. Н. В. Витрук, В. А. Масленни
ков, Б. Н. Топорнин. — С. 201.

3 Див.: Пехов В. Н. Деятельность милиции в механизме реали
зации прав и свобод граждан. — С. 13; Хазов Е. Н. Юридические 
гарантии основных прав, свобод и обязанностей человека и граж
данина в России. — С. 32—33.

110



На відміну від думки, що так звані абсолютні права реа
лізуються поза правовідносинами, найбільш усталеним у 
сучасній правовій науці є положення, що суб’єктивне право 
виникає, існує і реалізується тільки у правовідносинах1. 
Просто багатьом конституційним правовідносинам власти
вий найбільш високий рівень узагальненості та найбільш 
абстрактна форма взаємодії суб’єктів цих відносин2. Тому 
при розгляді проблеми реалізації суб’єктивного політично
го права громадян України на участь в управлінні держав
ними справами неможливо оминути питання правовідносин 
з участі в управлінні, їх суб’ єктів, об’єктів, юридичного 
змісту і юридичних фактів, що їх породжують.

Конституційні норми при їх прямій дії можуть породжу
вати як загальні, так і конкретні правовідносини. Консти
туція України має пряму дію, і на її основі склався цілий 
комплекс загальних правовідносин, у тому числі між дер
жавою і громадянами. Участь громадян в управлінні дер
жавними справами як принцип і суб’єктивне право реалі
зується в межах загальних (загальнорегулятивних) право
відносин, на основі яких виникають конкретні правовідно
сини зі здійснення цього інтегруючого права шляхом 
участі у виборчих, референдумних процесах, підписання і 
подання петицій тощо.

Враховуючи специфіку загальнорегулятивних право
відносин3, правові відносини з участі громадян в управлін
ні державними справами можна віднести до них на певних 
підставах: вони виникають на основі норм Конституції та 
конституційного законодавства; мають загальний, а не ін
дивідуалізований та деталізований характер; опосередко
вують найбільш важливі, основоположні відносини; вира
жають загальний правовий стан (статус) суб’єктів, їх вза
ємні права і обов’язки, свободу і відповідальність один перед 
одним і перед державою (в цьому значенні їх можна назвати

1 Див.: Матузов Н. И. Общерегулятивные отношения и их 
специфика / /  Теория государства и права: Курс лекций /  Под ред. 
Н. И. Матузова, А. В. Малько. — М.: Юристъ, 1997. — С. 509.

2 Див.: Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины: от
расль права, наука, учебная дисциплина: Учеб, пособие. — X .: 
Фолио — Райдер, 1998. — С. 73.

3 Див.: Матузов Н. И. Общерегулятивные отношения и их 
специфика / /  Теория государства и права: Курс лекций /  Под ред. 
Н. И. Матузова, А. В. Малько. — С. 510.
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статусними); будучи вихідними, первинними (базовими), 
вони служать передумовою для появи і функціонування 
різноманітних конкретних, галузевих правовідносин.

С у б ’єк т а м и  участі в управлінні державними справами,: 
право на яку передбачено ст. 38 Конституції України, є 
лише громадяни України (правосуб’єктність щодо політич
них прав у повному обсязі настає з 18 років), що здійснюють 
свої права з участі в управлінні одноособово або у складі 
об’єднань громадян (постійного чи тимчасового характеру). 
О б ’ єк т а м и  конституційних правовідносин з участі грома
дян в управлінні державними справами може бути сувере
нітет народу, влада, політична багатоманітність, волевияв
лення народу, дії органів державної влади і місцевого само
врядування, формування і діяльність політичних партій, 
інших суб’єктів політичного процесу тощо.

До зм іс т у  конституційних правовідносин входять юри
дичні права і обов’язки, відповідно до яких діють суб’єкти ! 
(юридичний зміст) та фактична поведінка суб’єктів цих] 
правовідносин (матеріальний зміст)1. Юридичним змістом! 
правовідносин з участі громадян в управлінні державними 
справами виступають суб’єктивні права — правомочності, 
що входять до складу єдиного права політичної участі (пра
во на об’єднання, виборчі права, право участі у референду
мі, рівне право доступу до державної служби, право петицій,! 
право брати участь у відправленні правосуддя), а також 
кореспондуючий їм обов’язок держави гарантувати здій
снення цих політичних прав. Матеріальним змістом таких 
правовідносин є фактична поведінка громадян України з і 
реалізації наданих їм Конституцією правомочностей з уча- і 
сті в управлінні.

Виникненню конкретних конституційно-правових від
носин передує ю р и д и ч н и й  ф а к т . Для права на участь в 
управлінні державними справами такими фактами можуть 
бути досягнення певного віку (політична правосуб’єктність 
настає з 18 років; з цього віку громадянин набуває право на 
об’єднання у політичні партії, активне виборче право, пра
во брати участь у референдумі тощо), настання строку про
ведення виборчої кампанії (перебіг строку повноважень 
Верховної Ради, Президента України), призначення Верхов-

1 Див.: Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины: от
расль права, наука, учебная дисциплина: Учеб, пособие. — 
С. 120-121.
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ною Радою України або Президентом України відповідно 
до їх повноважень всеукраїнського референдуму або на
родна ініціатива з його проведення і т. ін.

Обсяг і ефективність реалізації права політичної участі 
залежить від багатьох чинників об’єктивного і суб’єктив
ного характеру. До них належать: політичний режим; со
ціально-економічні умови, за яких здійснюється така участь 
(рівень економічного розвитку всього суспільства і матері
альної забезпеченості окремих громадян — потенційних 
учасників управління державними справами; відносини 
власності); організаційні (якість владної діяльності дер
жавного апарату, рівень професіоналізму управлінських 
кадрів), ідеологічні (уникнення крайнощів як заідеологі
зованості, так і повної відсутності інтегруючої суспільство 
демократичної ідеї), соціально-психологічні (суб’єктивні) 
чинники — рівень політико-правової культури, поінфор
мованості громадян, знання конституційних норм, основ
них прав і обов’язків, спрямованість особи на їх реалізацію, 
загальний культурно-освітній рівень, характер ціннісних 
орієнтацій державних службовців і суб’ єктів політичної 
участі; накопичені демократичні традиції, менталітет на
роду, історичні та національні форми політичної участі, 
історичний етап розвитку держави і суспільства, вплив 
геополітичних факторів тощо.

Усі чинники позитивного і негативного характеру утво
рюють соц іа л ьн е с ер ед о в и щ е, у якому діє механізм реаліза
ції права громадян України на участь в управлінні справа
ми держави. Від їх характеру залежить, які умови мають 
суб’ єкти політичної участі для вираження інтересів і думок, 
об’єднання, впливу на прийняття політичних рішень, чи 
наштовхуються вони на певні бар’єри, які перешкоджають 
здійсненню політичних прав. Серед чинників, що зумов
люють реальний характер участі громадян в управлінні 
державними справами, необхідно наголосити насамперед 
на значущості юридичних, зокрема конституційно-право
вих засобів.

Іноді чинники реалізації прав і свобод ототожнюють з 
поняттям гарантій їх здійснення1. Але слід зауважити, що 
фактори, які впливають на реалізацію прав та свобод лю

1 Реализация прав граждан в условиях развитого социализма 
/  Отв. ред. Е. А. Лукашева. — С. 71.
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дини і громадянина, можуть мати і позитивний, і негатив
ний характер, та лише позитивні чинники, що завжди 
сприяють їх повному здійсненню, можуть служити гаран
тіями їх реалізації.

Серед негативних явищ, що перешкоджають розвитку 
суспільно-політичної активності громадян в Україні, від
значають деградацію громадянськості, соціальний негати
візм і апатію (недостатність громадської реакції на при
йняття політичних рішень), політичне відчуження, низь
кий рівень довіри до інститутів влади і підтримки їх дій, 
зникнення багатьох демократичних традицій, відсутність 
традицій цивілізованих форм громадянського протесту, 
стійкий стереотип неможливості захисту громадянами 
своїх прав перед державою, «закритість» влади та процесу 
прийняття політичних рішень (влада використовує непро
зорі технології ухвалення державних рішень), формальне 
ставлення посадових осіб до забезпечення реалізації прав 
громадян, низький рівень розвиненості реальних практич
них механізмів реалізації основних прав з участі в управ
лінні, формально закріплених у Конституції.

У сучасний період не всі громадяни політично активні, 
мають високу політико-правову свідомість, високий рівень 
соціальної відповідальності. Причинами неучасті громадян 
в управлінні є брак часу, знань та інформації, відсутність 
упевненості, що до висловленої думки влада прислухається, 
непередбачуваність розвитку політичної ситуації в Україні. 
Громадяни не переконані у впливовій силі інститутів гро
мадянського суспільства, виявляють низьку здатність до 
громадської самоорганізації. Ці негативні чинники, без
умовно, посилюють тенденції відчуження особи від влади. 
При цьому не заспокоює і те, що в жодній демократичній 
країні світу політичні права людини не забезпечені на сто 
відсотків, у кожній є свої проблеми (згадаймо лише мані
пулювання на виборах у США та деяких державах Європи), 
але у країнах, що розвиваються, вони стоять особливо го
стро. Для нормального функціонування інституту політич
ної участі громадян в Україні не створене поки що належне 
соціальне середовище. Через це багато форм участі в управ
лінні у нинішній час використовуються не достатньо ефек
тивно. Тому в ході демократичних перетворень необхідно 
наповнити визначені в Конституції України політичні й 
інші права потрібним життєвим змістом.
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Досліджуючи механізм реалізації окремого конститу
ційного суб’єктивного права, дуже важливим питанням є 
його обмеження. Права і свободи здійснюються у встанов
лених законом рамках, за якими такі права і свободи, якщо 
ними зловживають, перетворюються на протилежність — на 
антисоціальні дії. Ось чому використання політичних свобод 
не може бути необмеженим, безвідповідальним1. Визначен
ня меж основних прав — найбільш складна і спірна юри
дична проблема. Конституція України при встановленні 
обмежень політичних прав громадян виходить з міжнарод
них пактів про права людини, відповідно до яких держава 
має право встановлювати необхідні й доцільні мінімальні 
обмеження прав людини і громадянина. Право брати участь 
в управлінні державними справами, основоположне серед 
політичних прав, не є абсолютним і необмеженим (як і май
же всі інші права людини і громадянина). Його межі визна
чаються конституційним законодавством.

Б. С. Ебзеєв виділив три види конституційних обмежень 
основних прав і свобод, що утворюють певну систему: а) об
меження загального характеру (стосуються загального кон
ституційно-правового статусу); б) обмеження основних прав 
в умовах надзвичайного стану; в) обмеження основних прав 
і свобод, обумовлені особливостями правового статусу окре
мих категорій громадян (посадові особи, військовослужбов
ці тощо)2. До цієї системи слід додати особливі обмеження 
щодо кожного окремого суб’єктивного права громадян (як, 
наприклад, у нашому випадку — обмеження права громадян 
брати участь в управлінні державними справами).

Абсолютно безмежних прав у суспільстві в принципі 
існувати не може. Права конкретної людини завжди ви
ходять на права інших людей3. Першим загальним прин

1 Див.: Патюлин В. А. Государство и личность в СССР (Право
вые аспекты взаимоотношений). — С. 157-158.

2 Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод 
человека по российскому законодательству и международному 
праву (По матер, «круглого стола») /  Подгот. Л. А. Морозова / /  
Гос-во и право. — 1998. — № 7. — С. 25.

3 Рабінович П. М „ Панкевич I. М. Здійснення прав людини: 
проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти): Праці 
Львів, лаборат. прав людини і гр-на НДІ держ. будівництва та 
місцев. самоврядування АПрН України /  Редкол.: П. М. Рабінович 
(голов, ред.) та ін. — Серія І. Дослідження і реферати. — С. 38.
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ципом щодо обмеження прав та свобод людини і громадя
нина (у тому числі й політичних) є те, що при реалізації 
прав і свобод однієї особи не повинні порушуватися права і 
свободи інших осіб. Забороняється також встановлення 
обмежень за ознаками раси, політичних переконань, май
нового стану тощо (ч. 2 ст. 24 Конституції України).

Проблема меж участі в управлінні державними справа
ми вимагає відповіді на питання: чи можна оцінювати як 
участь в управлінні протиправні дії громадян? Іншими 
словами, мова йде про якісний критерій політичної участі. 
Держава визнає лише такі форми громадянської участі, 
що вписуються в рамки закону (конституційного, адміні
стративного, кримінального). Протиправні ж дії, навіть 
якщо вони вчинені з метою вплинути на державні справи, 
тягнуть за собою відповідальність. Це, наприклад, утво
рення і діяльність політичних партій та громадських ор
ганізацій з антисоціальними цілями (ст. 37 Конституції 
України), порушення законодавства про об’єднання гро
мадян, порядку організації і проведення зборів, мітингів, 
вуличних походів і демонстрацій, законодавства про ви
бори, про референдум, масові заворушення (статті 185-1, 
186-2, 186-4, 186-5 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення1; статті 157, 160, 293, 294 Кримінально
го кодексу України2). Тому другим обмеженням участі в 
управлінні державними справами є те, що вона має здій
снюватися в рамках закону.

Окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії 
можуть установлюватися в умовах воєнного або надзвичай
ного стану. З політичних прав громадян у такому випадку 
не може бути обмежене лише право на звернення (ч. 2 ст. 64 
Конституції України), інші суб’єктивні права — на об’ єд
нання, виборчі права, право участі у референдумі, рівного 
доступу до державної служби, мирних зборів — можуть за
знавати конституційних обмежень.

Щодо окремих політичних прав громадян України, то 
на рівні Конституції визначені обмеження права на об’єд-

1 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 
7 грудня 1984 р. № 80731-Х / /  Від. Верхов. Ради Української 
РСР. — 1984. — Додаток до № 51. — Ст. 1122.

2 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2003 р. № 2341-ІІІ 
/ /  Від. Верхов. Ради України. — 2001. — № 25-26. — Ст. 131.
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яання (можуть установлюватися законом з метою усунення 
загрози найважливішим цінностям — національній без
пеці та громадському порядку; охорони здоров’я населення 
або захисту прав і свобод інших людей (ч. 1 ст. 36); заборона 
їх утворення і діяльності з переліченими антисоціальними 
цілями і т.д. — ст. 37); права на мирні збори (можуть уста
новлюватися судом в тих же інтересах, що і стосовно права 
на об’єднання — ч. 2 ст. 39). Інших обмежень щодо право
мочностей з участі в управлінні державними справами 
Конституція України не визначає, а конституційні права та 
свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, 
крім випадків, передбачених Конституцією України (ст. 64). 
Отже, на рівні закону можуть бути встановлені тільки об
меження права на об’єднання (частини 1, 2 ст. 36 Консти
туції) і права на мирні збори (ч. 2 ст. 39). Можливість уста
новлення інших обмежень політичних прав громадян 
України на рівні законів у Конституції не передбачена.

Ефективність є однією з характеристик механізму реа
лізації прав громадян у політичній сфері. За твердженнями 
західних учених, однією з цілей розширення громадянської 
участі є відкриття політичних систем, що «задерев’яніли» 
через корпоративне здійснення політики та бюрократичне 
управління. Почуття політичної ефективності — це розу
міння, що громадяни можуть щось зробити, щоб вплинути 
на політичні рішення. Воно спонукає індивідів бути актив
ними у політиці, тоді як відсутність ефективності породжує 
апатію та відчуження: «якщо особа не може вплинути на 
політичний процес, навіщо намагатися?»1.

Під ефективністю дії будь-якої соціальної системи зви
чайно розуміють досягнення нею корисних цілей2. Ефек
тивність правового регулювання — це співвідношення між 
результатом правового регулювання і метою, що стоїть 
перед ним3. Ефективність реалізації конституційного пра-

1 Див.: Dalton R. J. Citizen politics in Western democracies: 
public opinion and political parties in the United States, Great 
Britain, West Germany and France. — P. 36, 50, 242; Janda K „ 
Berry J. M., Goldman J. The challenge of democracy: government 
in America. — P. 231.

2 Див.: Тихомиров Ю. А. Социализм и политическая деятель
ность. — С. 142.

3 Теория государства и права: Курс лекций /  Под ред. Н. И. Ма- 
тузова, А. В. Малько. — С. 632.
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ва політичної участі визначається тим, наскільки повно діє 
механізм його реалізації. П оказникам и ( крит еріям и )  
еф ект ивност і механізму реалізації права громадян на 
участь в управлінні є рівень політичної злагоди в суспіль- : 
стві, відповідне відображення суспільних потреб та інте
ресів громадян у діяльності та рішеннях владних структур, і 
удосконалення методів державного управління, підтримка j 
громадянами політичного курсу і реформ, що проводяться ] 
владою, підвищення політичної активності громадян, зміц- \ 
нення влади (без сильної держави неможливий розвиток і 
громадянського суспільства), її відкритість, розвиток де- і 
мократичних традицій участі в управлінні тощо. Визна- \ 
чення ефективності конституційних норм щодо участі і  
громадян в управлінні державними справами сприяє ви-1 
робленню науково обґрунтованих рекомендацій з удоско- ; 
налення відповідного законодавства. !

Корисну інформацію щодо інтенсивності прагнення - 
громадян України до демократичних цінностей дають м а-; 
теріали соціологічних досліджень, що проводяться Київ-1 
ським міжнародним інститутом соціології, службою СОЦІС, І 
Українським інститутом соціальних досліджень, Центром \ 
«Соціальний моніторинг», Українським центром економіч
них і політичних досліджень імені Олександра Разумкова 
тощо. Сьогодні на фоні зміни ціннісного ставлення до по
літики йде процес певної політизації населення України. 
Щоправда, соціологи не схильні вважати його всеохоплю- 
ючим. Спираючись на дані досліджень, вони називають 
невисокий процент справді політизованих людей, але за
значають зростання цієї тенденції. За даними всеукраїн
ського соціологічного дослідження, проведеного ще в 
червні 2004 р. в 125 навчальних закладах, більшість моло
дих людей в Україні — 57% — цікавилися політичним 
життям країни1. У грудні того ж року спостерігалося не
ймовірне зростання рівня політичної активності громадян 
під час проведення виборів Президента України.

З питанням про ефективність механізму реалізації права 
громадян України на участь в управлінні державними спра
вами тісно пов’язана проблема заохочення і пільг як засобів,

1 Украинские студенты ощущают изменения к лучшему / /  
h ttp ://w w w .podrobnosti.ua/podrobnosti/2004/04 /27/116924. 
html
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що сп р и я ю т ь р еа л іза ц ії п ра в і с в о б о д  гр ом а дян , п ід ви щ ен н ю  
їх  а к т и в н о с т і, яка не досліджена в юридичній літературі 
з загальнотеоретичних позицій. Дослідники суспільно-по
літичної активності не мають єдиної думки щодо форм її 
стимулювання. Одні вважають взагалі неправомірним таке 
питання, оскільки вид діяльності, який розглядається, 
переслідує ідейно-політичні інтереси, які є несумісними з 
меркантилізмом; інші припускають можливість лише мо
рального заохочення, треті говорять про необхідність мо
рального і матеріального стимулювання активістів1.

Держава і суспільство не можуть ставитися байдуже до 
того, чи реалізує громадянин закріплене в Конституції 
право громадян на участь в управлінні державними спра
вами, вони мають бути зацікавлені в громадянській актив
ності особи. Тому завдання держави не обмежується юри
дичним регулюванням політичних прав і свобод громадян 
у конституційному законодавстві, оскільки вона повинна 
гарантувати їх здійснення не лише юридичними, але й 
економічними, політичними і культурними засобами, зо
рієнтувати на виконання цього завдання зусилля всього 
державного механізму. Серед інших засобів стимулювання 
суспільно-політичної активності громадян можна назвати 
сприяння розвитку їх правосвідомості та правової культу
ри, моральне заохочення, силу суспільної думки, позитив
ну відповідальність. Методи пільг і матеріального заохо
чення не властиві політичній сфері суспільних відносин.

Парламентська Асамблея Ради Європи розглядає участь 
у публічному житті як один з найбільш важливих політич
них аспектів демократії. Активне і відповідальне залучен
ня громадян до демократичних структур та їх участь у 
представницьких установах є вирішальними в гарантуван
ні законності, довіри і дії демократичних систем, що фор
мують спільну спадщину держав — членів Ради Європи2. 
Участь громадян в управлінні державними справами вла

1 Див., напр.: Батурин Ф.А. Социальная активность трудя
щихся: сущность и управление. — С. 135.

2 Parliamentary Assembly. Opinion No. 232 (2001). Draft recom
mendation of the Committee o f Ministers to member states on the 
participation of citizens in local public life. Text adopted by the Stan
ding Committee, acting on behalf of the Assembly, on 8 November 
2001 / /  http://assem bly.coe.int/Docum ents/AdoptedText/ta01/ 
EOPI232.htm
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стива будь-якому політичному режиму, але виявляється в і 
них по-різному. При тоталітарному, авторитарному режи- j 
мах вона здебільшого є примусовою, громадяни є «гвинти-1 
нами» у державній машині. У демократичних країнах] 
участь в управлінні є вільною, особистою справою кожного, 
а значить — потребує неабиякої особистої ініціативи, що: 
теж виявляється нелегкою справою для громадян постто- 
талітарних країн.

§ 2. Форми реалізації права громадян України j 
на участь в управлінні державними справами ]

і

І
Узагальнення досвіду політичної участі у різних суспіль- “ 

но-економічних формаціях дозволяє ще раз упевнитися у 
тому, що вона не може бути зведена до універсальних форм. 
Деякі автори розрізняють такі форми політичної участі: 
індивідуальна і колективна, добровільна і примусова (« мо
білізаційна»), активна і пасивна, традиційна й «альтерна
тивна» , революційнай «охоронна»1, періодична, епізодич
на і постійна2; виборча і невиборча3, легітимна (законна) чи 
нелегітимна4 і т.д. Щодо останнього виду вважаємо, що 
участю в управлінні державними справами може бути лише 
діяльність у межах закону, оскільки правомірні дії спря
мовані на реалізацію норми права, а неправомірні — її по- і 
рушують. ]

За суб’єктним складом можна виділити такі організа
ційні форми участі громадян України в управлінні держав
ними справами: 1) індивідуальна; 2) колективна.

У здійсненні функцій управління державними справами; 
громадяни беруть участь шляхом об’ єднання в політичні 
партії і громадські організації та безпосередньо через участь; 
у всеукраїнському та місцевих референдумах, виборах до ■ 
органів державної влади і місцевого самоврядування тощо, і 
У зв’язку з цим розрізняють дві такі форми політичної

1 Див.: КовлерА. И., Смирнов В. В. Демократия и участие в по
литике: Критические очерки истории и теории. — С. 8, 188.

2 Див.: Тихомиров Ю.А. Механизм управления в развитом со
циалистическом обществе. — М.: Наука, 1978. — С. 129-130.

3 Див.: Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту 
прав людини. — С. 31.

4 Див.: Топишко А. Политическое участие как феномен обще
ственной жизни. — С. 24.
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участі громадян: 1) «безпосередню» та 2) у складі об’єднань 
громадян, тобто через інститути громадянського суспіль
ства («організаційна», «опосередкована»)1. Це організацій
ні форми участі громадян в управлінні, які можна точніше 
назвати індивідуальною (особистою, одноособовою) та ко
лективною.

Механізм реалізації права громадян брати участь в управ
лінні є досить складним і залежить від цілого комплексу 
різноманітних чинників. Одні з політичних прав можуть 
бути реалізовані лише індивідуально (участь у всенародних 
референдумах, виборах народних депутатів України, Пре
зидента України), інші — лише при об’єднанні з іншими, 
колективно (право громадян на об’єднання; право проводи
ти збори, мітинги, походи, демонстрації) — їх неможливо 
здійснити одноособово. Існують і такі права, які можуть 
бути реалізовані як індивідуально, так і колективно (право 
направляти індивідуальні чи колективні письмові звернен
ня або особисто звертатися до органів державної влади, 
посадових і службових осіб цих органів). При цьому об’єд
нання громадян можуть бути як тимчасовими (на зборах, 
демонстрації), так і постійними (політична партія).

При демократичному режимі громадяни вільні для ви
разу своїх ідей об’ єднуватися в політичні партії та інші 
організації або не об’єднуватися в них. Інша річ, що об’єд
нання громадян мають значно ширші можливості щодо 
політичного впливу, ніж окремий громадянин. Більше того, 
реалізація деяких прав і свобод громадянами можлива лише 
в межах діяльності об’єднань громадян (висунення канди
датів у депутати, заслуховування звітів депутатів, ініціа
тива щодо проведення референдуму). Об’єднання громадян 
дають їм змогу залучатися до політики, закладаючи фун
дамент громадянського суспільства.

За процесуальною ознакою можна виділити такі різно
види форм участі громадян України в управлінні держав
ними справами: 1) ініціативні; 2) процедурно-правові.

У більшості наукових джерел вирізняють дві процесу
альні форми (два юридичних порядки) реалізації конститу-

1 Див., наир .-.Бобылев А. И. Общество, гражданское общество, 
личность, государство, право. Их взаимодействие на современном 
этапе. — С. 76; Социальная активность личности в условиях раз
витого социализма /  Отв. ред В. И. Куценко. — С. 260.
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ційнихправ, свобод і обов’язків: 1) ініціативна — коли носій 
прав сам визначає необхідність і порядок їх реалізації, ор
ганізовує їх здійснення; 2) процедурно-правова (процесу
ально-процедурна) — коли закон з тим чи іншим ступенем 
визначеності передбачає (регламентує) порядок, процедуру 
реалізації громадянами своїх конституційних прав, свобод 
і обов’язків, послідовність дій самого носія права і зобов’я
заних суб’єктів, а також безпосередній зміст цих дій1.

На початковій стадії процесу реалізації права громадян 
України на участь в управлінні державними справами 
можна поділити політичні права на ті, що здійснюються в 
ініціативному, і ті, що реалізуються в процедурно-право
вому порядку. До перших належать право об’єднуватися у 
політичні партії, вимагати проведення референдуму за на
родною ініціативою, доступу до державної служби, мирних 
зборів, право на звернення, процес реалізації яких може 
розпочатися лише з власної ініціативи громадян. У другому 
випадку процес проведення виборів народних депутатів 
України, Президента України, референдуму (якщо його 
проведення не ініційоване громадянами) розпочинається 
поза волею громадян, у чітко встановлені Конституцією 
строки (щодо виборів), з дотриманням процедур призна
чення (і виборів, і референдумів) і відбувається відповідно 
до чітко встановленої у конституційному законодавстві 
процедури. У цьому разі можна говорити про процесуально- 
правовий порядок реалізації права громадян на участь в 
управлінні державними справами.

У розвинутих демократичних суспільствах участь у 
формах політичної активності, що ініційовані громадянами 
та політично зорієнтовані, зростає і підтримується2. Одним 
з важливих факторів, що мають сприяти здійсненню інсти
тутів участі в управлінні, є вдосконалення процесуального 
аспекту цієї діяльності. Важлива також не тільки наявність

1 Див., напр.: Витрук Н. В. Совершенствование процессуаль
ных форм реализации и охраны конституционных прав и свобод 
граждан / /  Конституционный статус личности в СССР /  Ред. кол.: 
Н. В. Витрук, В. А. Масленников, Б. Н. Топорнин. — С. 220-221; 
Хазов Е. Н. Юридические гарантии основных прав, свобод и обя
занностей человека и гражданина в России. — С. 81.

2 Dalton R. J. Citizen politics in Western democracies: public 
opinion and political parties in the United States, Great Britain, West 
Germany and France. — P. 71.
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нормативного та інституційного механізму реалізації пра
ва громадян на участь в управлінні державними справами, 
але й здатність громадян активно використовувати надані 
їм політичні права і свободи, існуючі механізми та інсти
тути демократії.

Конкретні форми участі громадян України в управлін
ні державними справами втілюються через правомочності 
політичного характеру, що входять до складу цього комп
лексного узагальнюючого суб’єктивного права.

Право участі громадян в управлінні справами держави 
здійснюється через систему інститутів безпосередньої де
мократії. Вчені-конституціоналісти, що досліджували 
питання політичної участі, до складу інтегруючого права 
громадян на участь в управлінні державними справами 
включають різний набір правомочностей. Так, А. А. Злато- 
польський складовою частиною «прав на участь» вважає 
лише виборче право, право на референдум, право петицій1. 
С. О. Кондратьев зазначає, що до суб’єктивних прав, які 
входять до права участі в управлінні, крім перелічених 
трьох правомочностей, входять право на зайняття держав
них посад, право на участь у відправленні правосуддя2. 
Найбільш розширений перелік правомочностей досліджу
ваного суб ’єктивного права викладає В. В. Речицький, 
включаючи до форм безпосередньої участі громадян в управ
лінні (елементів механізму реалізації права участі), окрім 
вже визначених, всенародне обговорення законопроектів; 
право об’єднуватися в громадські організації; збори грома
дян за місцем проживання; можливість оскарження дій 
посадових осіб до суду; свободи зборів, друку, слова3.

Згідно з чинним конституційним законодавством, як 
конкретні форми реалізації права громадян України на 
участь в управлінні державними справами вважаємо за 
необхідне розглянути право громадян обирати і бути об-

1 Див.: Златопольский А. А. Политические права и свободы 
граждан и механизм их реализации в Российской Федерации. — 
С. 56.

2 Див.: Кондратьев С. А. Конституционное право граждан на 
участие в управлении государственными делами в условиях фор
мирования правового демократического государства. — С. 6.

3 Див.: Речицкий В. В. Конституционные гарантии права граж
дан СССР на участие в управлении государственными и обще
ственными делами. — С .133-178.
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раним до органів державної влади, право брати участь у 
всеукраїнському референдумі, рівне право доступу до дер
жавної служби (ст. 38 Конституції України), право на 
звернення до органів державної влади, посадових і служ
бових осіб цих органів (ст. 40), окремо необхідно зупини
тися на праві громадян брати участь у відправленні право
суддя. Тісно пов’язані з участю в управлінні право на сво
боду об’єднання (с. 36), право на проведення мирних зборів, 
мітингів, походів і демонстрацій (ст. 39), а також право на 
свободу думки і слова (ст. 34 Конституції України).

Право вільно обирати і бути обраним до органів держав
ної влади і право брати участь у всеукраїнському референ
думі є основоположними, найбільш розповсюдженими і 
дієвими формами участі громадян України в управлінні 
державними справами. Саме тому їх дослідженню буде 
присвячений окремий параграф даного монографічного 
дослідження. В межах цього параграфу зупинимося на всіх 
інших формах участі громадян України у політичному про
цесі.

Норма ст. 38 Конституції України про р ів н и й  д о с т у п  
гр ом а д я н  д о  д ер ж а вн о ї сл уж би  розвиває положення ст. 25 
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 
1966 р., згідно з яким кожний громадянин має без будь- 
якої дискримінації і необґрунтованих обмежень допуска
тися у своїй країні на загальних умовах рівності до держав
ної служби. Таке конституційне право, звичайно, не озна
чає абсолютну рівність усіх осіб, незалежно від освіти, 
досвіду роботи і т.п. мати доступ до певної посади. Кон
ституцією України закріплена тільки рівність вихідних 
можливостей.

Закон України «Про державну службу» чітко встанов
лює три умовні групи вимог, дотримання яких необхідно 
для вступу і проходження державної служби. Перша й 
друга стосуються правового статусу громадянина — грома
дянство України, вік перебування на державній службі, а 
також відсутність обмежень (заборон) на прийняття і про
ходження державної служби. Третя група пов’язана зі 
спеціальними вимогами щодо освіти і кваліфікації (про
фесійної підготовки), конкурсного відбору або зарахування 
на державну службу за іншою встановленою процедурою. 
Відповідно до рішення Конституційного Суду України 
обов’язковою вимогою для зайняття посади державного
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службовця є знання державної — української мови1. Ці 
додаткові умови є однаковими щодо всіх громадян, а тому 
не порушують закріплений у ст. 24 Конституції України 
принцип, згідно з яким громадяни мають рівні конститу
ційні права і свободи.

У проектах Конституції України пропонувалося встано
вити, щоб вимоги до професійної підготовки кандидатів на 
посади (кваліфікаційні та інші вимоги) визначалися за
коном відповідно до особливостей посади та службових 
функцій; що заміщення таких посад має здійснюватися, як 
правило, за конкурсом2. Для того щоб відбір державних 
службовців був об’єктивним, дійсно, важливе закріплення 
кваліфікаційних вимог на рівні законодавства.

Конкурсний відбір до служби в органах державної влади, 
мабуть, є найбільш об’єктивною процедурою зарахування 
на державну службу. Прикладом конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад у найвищих державних органах 
є проведення у 2002 р. Адміністрацією Президента України 
конкурсу на заміщення вакантних посад державних служ
бовців у цій структурі. Метою конкурсу було показати від
критість влади. На 37 посад претендували більше 4 тис. 
осіб3. Об’ єктивний конкурсний відбір усуває можливість 
зайняття відповідальних посад нефахівцями у своїй галузі, 
забезпечує високий професіоналізм, демократичність і

1 Див.: Битяк Ю. П. Гаранти прав громадян України на дер
жавну службу / /  Акт. проблеми формування правової держави в 
Україні. До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та 
основних свобод: Матер, міжнар. наук.-практ. конф.: У 2 ч. — X.: 
НЮАУ, 2000. — Ч. 1. — С. 184.

2 Конституція України: проект, внесений Комісією Верховної 
Ради України по розробці нової Конституції України (в ред. від 
27 травня 1993 р.) / /  Конституція незалежної України: У 3 кн. /  
Під заг. ред. С. Головатого. — К.: Право. УПФ, 1995. — Кн. І: До
кументи, коментарі, статті. — С. 204; Конституція України: про
ект, винесений Верховною Радою України на всенародне обгово
рення (в ред. від 1 липня 1992 р.) / /  Конституція незалежної 
України: У 3 кн. /  Під заг. ред. С. Головатого. — К.: Право. УПФ, 
1995. — Кн. І: Документи, коментарі, статті. — С. 130.

3 Див.: Віктор Медведчук вручив посвідчення держслужбовців 
переможцям конкурсу на заміщення вакантних посад в Адміні
стр ац ії П резидента / /  h ttp ://w w w .m e d v e d ch u k .o rg .u a / 
news/3E0C3FA9/
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І м мул ьтативність управління, а о т ж е , має застосовувати єн 
чистіше.

Звернення громадян  виконую ть потрійну ф ун кцію : но 
перш е, вони є однією  з н а й ва ж л и віш и х  форм і гарантій  
участі громадян в управлінні справами держ ави і суспіль  
ства. П о-друге, вони є формою гром адського контролю  за 
діяльністю  органів держ авної влади і місцевого самовряду  
ван н я; п о -тр етє , у  п ол іти чн ом у  а сп екті вони покликані 
забезпечити зворотний зв ’язок м іж  громадянином і держав 
н о -вл адн и м и  с тр у к ту р а м и , ви я в и ти  гр о м а д ськ у  д ум к у , 
суспільні інтереси , ставлення гром адян до ти х  чи  інш их  
держ авних р іш ен ь. П ри правильній організації роботи зі 
звер н ен ням и  гр ом адян  на д ем ок р а ти ч н и х  засадах вони  
м ож уть бути істотним джерелом інформації, необхідної для 
виріш ення питань держ авного будівництва.

К онституція  У кр аїн и  (ст. 40 ) гарантує м ож ливість к о ж 
ній лю дині безпосередньо звертатися, направляти індиві
дуальні та кол екти вні письм ові звернення до держ авних  
органів, органів м ісцевого сам оврядування та посадових і 
сл уж бови х осіб. О сновний Закон  У к р а їн и  не передбачає  
ж одної м ож ли вості обм еж ення закріпленого в ц ій  статті 
права. Коло осіб, я к і маю ть право на звернення, в Україні 
не обмеж ене. Не обмежене також  коло установ та посадових  
осіб —  адресатів такого звернення; не встановлений перелік  
питань, щ о м ож уть бути предметом звернень. Таке консти 
туційне регулю вання надає ш ирокий простір для  політи ч
ної активності громадян у  цьом у напрям ку.

Звернення гром адян , залеж но від їх  предм ета, м ож на  
ум овно поділити на звернення: а) з суспільно зн а ч у щ и х , 
публічних питань; б) з особистих питань. П оказником  по
літичної активності є звернення гром адян у  держ авні уста
нови не лиш е з особистих, але і з питань загального рівня. 
Щ одо участі громадян в управлінні держ авним и справами, 
то ви р іш ал ьн и м и  є звернення, я к і м аю ть суспільне зна
чення чи принайм ні претендую ть на таке. П раво громадян  
на звернення мож е бути реалізоване тільки в ініціативному  
порядку. Й ого реалізація передбачає прояв особистої ін іц і
ативи та зацікавленості гром адян при ви ріш ен н і питань  
держ авницького характеру.

У  деяки х конституціях європейських держав встановле
но, щ о з колективним и петиціям и м ож уть звертатися тіль
ки  «законно створені організації» («ви зн ан і законом кор
порації та об’ єдн ан н я») або їх  «устан овчі органи» (ст. 11
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• і і н о в н о г о  Закону А встр ії, ст. 28  К онституції Б ельгії, ст. 27  
Конституції Л ю к сем б у р гу , ст . 4 7  К он сти туц ії Р ум ун ії). 
Законодавство У к р аїн и  не висуває такої вим оги , том у не- 
ішзначеними залиш аю ться особливості процедури складан
ня колективних письм ових звернень. Д ля конституційного  
законодавства характерне найбільш  загальне регулю вання, 
щоб залиш ити простір для розсуду гром адян, оскільки « за- 
Ііегульованість» спричиняє ф ормалізм . А л е  на законодав
чому рівні необхідно закріпити мінімальні особливі вимоги  
до колективних звернень —  для того , щ об забезпечити їх  
І »езультативність.

Ознакою глобальної демократизації суспільних відносин  
вважається визнання права індивіда на звернення до м іж 
народних судових установ чи  відповідних органів м іж н а
родних організацій зі скаргою  на держ аву про поруш ення  
прав особи. Н а погляд автора дослідж ення, складовою  ч а 
стиною права участі гром адян в уп равлінні держ авним и  
справами є звернення лиш е до держ авних органів, посадо
вих і служ бових осіб У кр аїн и  (ст. 4 0  К онституції У кр аїн и ), 
але не до м іж н ар о д н и х  устан ов (ч . 4 ст . 5 5  К он сти туц ії  
України). Звернення до м іж народних правозахисних уста
нов не характеризує участь у  внутріш ніх  справах держ ави, 
оскільки скарга подається проти самої держ ави я к  суб’ єк- 
та-опонента.

У  К онституції У кр аїн и  немає терміна «п е т и ц ія » , він за
позичений науковцям и з іноземної правової та політологіч
ної літератури, а у  К онституції вж ивається загальне понят
тя «звернення». У  вітчи знян ій  та закордонній юридичній  
літературі немає єдиного підходу до трактування першого  
терміна, але здебільш ого вчені-конституціоналісти зазна
чаю ть, щ о п ети ції —  це звернення з суспільно зн ачущ и х  
питань, я к і м аю ть переваж но колективний характер1. За 
такого визначення петиції найбільш  яскраво характеризу
ють участь громадян в управлінні держ авним и справами.

В ум овах ш ирокого використання к о м п ’ю терних техно
логій останнім часом все частіш е наголош ується на необхід-

1 Див.: Златополъский А. А. Политические права и свободы 
граждан и механизм их реализации в Российской Федерации. — 
С. 104; Кондратьев С. А. Конституционное право граждан на 
участие в управлении государственными делами в условиях фор
мирования правового демократического государства. — С. 87; 
Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ: 
Учеб, пособие. — С. 170.
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ності переглянути парадигму державного управління. По- j 
одинокі реакції на звернення з допомогою «гарячих ліній» І 
не вирішують проблеми. На думку деяких учених, цю супе- і 
речність покликаний розв’язати «електронний уряд» — j 
уряд, у якому ВСЯ сукупність ЯК внутрішніх, так І ЗОВНІШНІХ і 
зв’язків і процесів підтримується й забезпечується відпо- j 
б і д н и м и  інформаційно-комп’ютерними технологіями1. 
Такий підхід дозволив би деперсоніфікувати взаємовідно
сини громадян і державних чиновників, дистанційно здій-; 
снювати управлінські функції, залучити більше громадян І 
до прийняття державно значущих рішень, значно спрости
ти процедури вивчення громадської думки, забезпечити 
інформаційну відкритість діяльності державних органів. '

Доступ до інформації державних структур може бути 
спрощений за допомогою створення Інтернет-сайтів дер- • 
жавних органів, які надавали б докладну інформацію не і 
тільки про їх діяльність, нормативно-правові акти, а й ін
дивідуальні акти, що ними приймаються, стан руху справ 
з розгляду звернень громадян, а також можливості інтер
активного режиму спілкування з державними органами і 
посадовими особами за допомогою електронної пошти. Нині 
у ряді міністерств і відомств України Інтернет-сайти ство
рено. Часи прийому державних службовців обмежені, і 
відтепер громадяни можуть звернутися до деяких пред
ставників влади електронною поштою. Щомісяця на уря
довий портал заходять більше півмільйона користувачів2. 
У майбутньому планується і введення системи електронних 
підписів, які вже широко застосовуються в державних 
апаратах країн Євросоюзу.

Але необхідно визнати, що у нинішній суспільно-еконо
мічній ситуації в Україні створення електронного уряду є 
доволі проблематичним. Виникає чимало питань: по-перше, 
як реєструвати звернення громадян, що надійшли електрон
ною поштою, для подальшого контролю за їх розглядом? 
По-друге, сучасні комп’ютерні системи є високорозвинени- 
ми, але це все ж технології, що не виключають можливість 
збоїв, коли може бути обмежений доступ до електронних

1 Див.: Баранов О. Електронний Уряд в Україні? Буде! Коли? 
/ /  Дзеркало тижня. — 2002. — 18 січня.

2 Див.: Клюева О. Чиновничий аппарат становится электрон
ным / /  http://www.podrobnosti.com.ua/podrobnosti/2004/04/13 
/113843.html
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документів (а «рукописи — не горять»). По-третє, через 
низький рівень матеріальної забезпеченості населення 
України доступ до мережі Інтернет має порівняно невели
кий процент громадян, а суб’єктами звернень найчастіше 
є особи саме з малозабезпечених верств населення. Тому 
для впровадження таких високотехнологічних систем вря- 
дування необхідно матеріально забезпечити їх реальне 
функціонування, наприклад, можливість подати звернення 
через комп’ютерні ресурси юридичних консультацій, за
безпечити навчання громадян у цьому напрямку, почина
ючи з загальноосвітніх шкіл, безкоштовні консультації.

Кількість звернень громадян до державних органів вла
ди є своєрідним показником якості виконання ними своїх 
функціональних обов’язків. Звернення громадян є чутли
вим індикатором стану суспільства, його проблем, конфлік
тів, ставлення людей до органів влади, їх спроможності 
вирішувати відповідні питання, сподівань, очікувань і ви
мог, що формуються в суспільній свідомості під впливом 
подій у державі, заяв політичних лідерів. Щодо кількісних 
показників, то у 2004 р. до Кабінету Міністрів надійшло 
87 334 звернення від 389 144 громадян з усіх регіонів Укра
їни та з-за кордону, — майже утричі більше порівняно з 
попереднім роком (+180,8%). Це найбільша кількість опра
цьованих звернень громадян, що коли-небудь надходили 
на адресу Кабінету Міністрів за рік. У IV кварталі, порів
няно з відповідним періодом попереднього року, кількість 
звернень до уряду збільшилася уп’ятеро, що було пов’яза
но передусім з президентською виборчою кампанією. Із її 
завершенням надходження звернень громадян з усіх регі
онів України не лише не зменшилося, а суттєво збільшило
ся (тільки за три тижні лютого 2005 р. їх опрацьовано в 4,5 
рази більше, ніж рік тому)1. Протягом І кварталу 2005 р. 
на адресу Президента України також надійшло близько 36 
тис. заяв, скарг і пропозицій громадян. Переважна біль
шість питань, про які йдеться у зверненнях, стосуються 
порушення прав громадян, проблем із забезпеченням за
конності та охорони правопорядку2.

1 Див.: Чутливий індикатор стану суспільства / /  Уряд, кур’ 
єр. — 2005. — 10 березня.

2 Див.: У центрі уваги — права громадян / /  Уряд, кур’єр. — 
2005. — 20 квітня.
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Серед основних питань, які порушують перед урядом 
громадяни, питання соціального захисту становлять 
24,6% усіх звернень, забезпечення законності та охорони 
правопорядку, прав і свобод громадян — 14,5% , праці й 
заробітної плати — 9,2% , комунального господарства — 
7,6% , діяльності центральних та місцевих органів вико
навчої влади — 7 ,4% , житлові — 6 ,6% , фінансів, податків 
і зборів — 5 ,5 % , повернення заощаджень — 4 ,3 % , ді
яльності політичних, релігійних та інших об’єднань грома
дян — 3% . Особливістю звернень, що надходили до уряду . 
з лютого 2005 р., є суттєве збільшення кількості заяв та 
клопотань громадян з питань діяльності центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, передусім — щодо кад
рової політики1. Хотілося б сподіватися, що таке збільшен
ня кількості звернень зумовлене лише підвищенням рівня 
довіри людей до державних органів, а не недостатністю за- \ 
ходів із забезпечення прав громадян, що вживаються цен- | 
тральними та місцевими органами державної влади. 1

Звернення громадян мають бути покладені в основу ре-1 
альних адміністративних рішень, стати засобом їх апроба-1 
ції. Важливо посилити участь громадськості в контролі за З 
виконанням адміністративних рішень. Для цього в юри
дичній літературі слушно пропонується, зокрема, запро
вадити процедуру громадського запиту з метою отримання : 
громадянином інформації про рішення органів виконавчої 
влади, заплановані дії2. На практичному рівні здійсненню 
права громадян на звернення має сприяти спрощення ад
міністративних формальностей, подолання надмірного 
бюрократизму і паперової тяганини з найнижчих до най
вищих ланок управління, перетворення громадянина з 
«прохача» на рівноправну сторону у процесі взаємодії дер
жавної влади і громадськості.

Одним з важливих і суперечливих кроків реформування 
судової системи в Україні є закріплення в ст. 124 Конститу
ції України положення про безпосередню у ч а ст ь  н а р од у у  
здій сн ен н і п р а во суд д я  через н а р о д н и х  за сід а т ел ів  і присяж 
н и х , яке викликало багато дискусій серед правознавців.

1 Див.: Чутливий індикатор стану суспільства / /  Уряд, кур’ 
єр. — 2005. — 10 березня.

2 Див.: Заєць А. П. Правова держава в Україні: концепція і 
механізм реалізації: Автореф. дис... д-ра юрид. наук /  Київ, ун-т 
ім. Т. Шевченка. — К., 1999. — С. 28.
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Існує думка, що участь громадян в реалізації правосуд
дя може здійснюватися в прямих чи опосередкованих фор
мах. До перших належать суд присяжних і народних засі
дателів, до других — всі інші, у тому числі участь як гро
мадських захисників і обвинувачів, поручителів, свідків 
тощо1. Вважаємо, що особи, які входять до другої групи, не 
є учасниками здійснення правосуддя, оскільки не беруть 
участь у прийнятті судових рішень, ухваленні вироків. 
Вони можуть лише вплинути на переконання осіб, які при
ймають такі рішення або беруть участь у їх прийнятті (суд
дів, присяжних, народних засідателів). Реальну участь у 
здійсненні правосуддя беруть тільки народні засідателі і 
присяжні, а судді безпосередньо здійснюють правосуддя.

Багато з сучасних конституційних актів європейських 
держав щодо здійснення правосуддя самим народом обме
жуються загальною формулою про участь народу у відправ
ленні правосуддя (ст. 91 Конституції Австрії), про здійснен
ня правосуддя ім’ям народу (ст. 101 Конституції Італії) або 
вказівкою на той факт, що народ є єдиним джерелом судо
вої влади (ст. 117 Конституції Іспанії). Суди присяжних 
здебільшого існують у країнах, що сприйняли англосаксон
ську правову систему. Однак сьогодні їх роль і значення у 
громадській думці знижуються. Хоча зараз суди присяж
них широко розповсюджені (Австрія, Бельгія, Велика 
Британія, Латвія, Литва, Іспанія, Канада, Росія, Швейца
рія, Естонія та ін.), тенденція згортання їх діяльності спо
стерігається практично повсюди. Становлять виняток лише 
постсоціалістичні держави2. У переважній більшості захід
ноєвропейських країн має місце повна відмова від суду 
присяжних. У різних комбінаціях у цих країнах (Франція, 
Німеччина, Італія, Греція, Данія, Фінляндія, Швеція, Ав
стрія й ін.) діють колегії у складі професійних і непрофе
сійних суддів (шефенів, народних засідателів)3. В РФ з

1 Див.: Кондратьев С.А. Конституционное право граждан на 
участие в управлении государственными делами в условиях форми
рования правового демократического государства. — С. 118-119.

2 Див.: Сравнительное конституционное право: Учеб, пособие 
/  Авт. кол.: Б. Н. Топорнин, В. Е. Чиркин, Ю. А. Юдин и др. /  Отв. 
ред. В. Е. Чиркин. — С. 397-398.

3 Див.: Руднев В. Оправдан ли отказ от участия народных засе
дателей в отправлении правосудия? / /  Рос. юстиция. — 2003. — 
№ 8. — С. 9.
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майже дев’ яноста суб’ єктів Федерації суди присяжних 1 
функціонують лише у дев’яти1. ]

Зрозуміло, що в Україні норма про участь народу у здій- ) 
сненні правосуддя через народних засідателів і присяжних ’ 
уведена з метою демократизації судочинства. Намір відро- і 
дження цих інститутів обумовлений намаганням розшири- ! 
ти можливості участі громадян у здійсненні державної 
влади, забезпечити незалежність суду і зробити його діяль- і 
ність більш відкритою і демократичною, надійніше захис- ; 
тити права і свободи людини. Але в реалізації цих настанов j 
виникло чимало труднощів. Перший інститут для України .! 
не є новим, адже в СРСР народні засідателі нарівні з про- ] 
фесійними суддями здійснювали правосуддя в цивільних | 
та кримінальних справах, але за сучасним українським за- 
конодавством він має бути модернізований. Щодо суду при- . j 
сяжних, то цей інститут був притаманний вітчизняному 1 
правосуддю в період з 1864 р. до 1917 р., використовується 
у деяких зарубіжних країнах і є новим для України.

Перевагами суду присяжних вважається колегіальність 
(що зменшує імовірність судової помилки), незалежність, 
гласність і показовість. Суд присяжних бере на себе відпо- ] 
відальність за прийняте рішення по кримінальній справі  ̂
(тим самим істотно послаблюються підстави для обвинува- j 
чення органів влади у незаконності їх ухвалення); він до- ; 
зволяє забезпечити узгодження загальнодержавної свободи, j 
вираженої в законі, з позицією громадянського суспільства, \ 
представленого присяжними; уникнути обвинувального j  
ухилу при вирішенні кримінальних справ; це одна з ефек- і 
тивних форм контролю суспільства за відправленням пра- \ 
восуддя, елемент механізму захисту прав та свобод людини ' 
і громадянина від сваволі виконавчої та судової влади; у ; 
судах присяжних найбільш повно виявляються сутність і і 
значення змагальності в судочинстві2.

1 Див.: Научно-практический комментарий к Конституции 
Российской Федерации /  Отв. ред. В. В. Лазарев. — 2-е изд., доп. 
и перераб. — С. 233.

2 Див .-.Аленин Ю. П. К проблеме введения суда присяжных в 
Украине //А к т . проблеми політики: 36. наук, праць /  Голов, ред. 
С. В. Ківалов. — Одеса: Юрид. літ., 2002. — Вип. 13-14. — С. 238; 
Кондратьев С. А. Конституционное право граждан на участие в 
управлении государственными делами в условиях формирования 
правового демократического государства. — С. 20; Тертишник В.

1
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Противники запровадження суду присяжних аргумен
тують свою думку тим, що для цього необхідні великі мате
ріальні витрати; вердикти присяжних можуть залежати від 
випадкових чинників, зокрема, емоційного стану, соціаль
них та ідеологічних стереотипів присяжних (у психологіч
ному аспекті в більшості випадків колегія присяжних — 
суб’єктивніша, ніж професійний суд), можливих невідомих 
суду особистих стосунків з представниками захисту чи об
винувачення; судовий процес «гальмується» через часті 
неявки в судове засідання народних засідателів (встанов
лено, що значна частина народних засідателів фактично не 
бере участі у розгляді справ і, більше того, не бажає брати 
її в майбутньому), складним є їх добір, існує проблема юри
дичної грамотності членів суду присяжних тощо1.

У Законі «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р.2 
зазначається, що участь народних засідателів і присяжних 
у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов’язком 
(ч. З ст. 5). У подальших статтях Закону мова також йде 
про «обов’язок» народних засідателів і присяжних повідо
мити суд про обставини, що виключають можливість учас
ті особи у здійсненні правосуддя (ч. З ст. 66, ч. 4 ст. 69); 
залучення народних засідателів і присяжних до виконання 
«обов’язків» у суді (ст. 71); їх «обов’язок» вчасно з’явити
ся за запрошенням суду для участі в судовому засіданні, 
причому неявка без поважних причин у судове засідання 
вважається неповагою до суду (ч. 5 ст. 71).

Реалізація людиною, громадянином свого права на 
щось — це право, а не обов’язок. Здійснення того чи іншо
го права — це можлива, а не належна поведінка. Примусо
вий аспект тут неприпустимий3. Тому конституційна об

Суд присяжних: суть ідеї, історичний досвід, перспективи ста
новлення та актуальні проблеми сьогодення / /  Юридична Украї
на. — 2003. — № 8. — С. 16.

1 Див.: Аленин Ю. П. К проблеме введения суда присяжных в 
Украине. — С. 242; Маляренко В. Т. Про участь народу у здійснен
ні правосуддя / /  Правова держава: Щорічник наук, праць ІДП НАН 
України. — К.: Вид. дім «Юрид. книга», 2002. — Вип. 13. — 
С. 291, 296.

2 Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 27-28. — 
Ст. 180.

3 Див.: Тодыка Ю. Н., Тодыка О. Ю. Конституционно-правовой 
статус человека и гражданина в Украине. — С. 163.
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ґрунтованість наведених положень закону про судоустрій 
викликає сумніви, оскільки в Конституції України не за
кріплений такий конституційний обов’ язок громадян. 
Участь громадянина у відправленні правосуддя як народ
ного засідателя чи присяжного є суб’єктивним правом, яке 
він може реалізувати за власним бажанням (при складанні 
їх списків має враховуватися бажання таких осіб, напри
клад, активістів відповідних громадських організацій), з 
урахуванням досвіду, вільного часу, зацікавленості у пи
таннях здійснення правосуддя.

Проблема запровадження суду присяжних на практиці 
в Україні залишається невирішеною. Необхідна розробка 
методики добору присяжних для розгляду конкретної 
справи1. При реалізації конституційно-правових настанов 
щодо суду присяжних необхідною буде перебудова право
свідомості й уявлень про здійснення правосуддя як зако
нодавців, суддів, правоохоронних органів, так і громадян 
України (у тому числі майбутніх народних засідателів і 
присяжних), забезпечення правової підготовленості, пси
хологічної стійкості та об’єктивності останніх, адже судо
ва влада, на відміну від законодавчої та виконавчої, має 
бути абсолютно деполітизованою.

Кроком до вирішення проблеми набуття відповідних 
правових знань громадянами, що мають брати участь у від
правленні правосуддя як народні засідателі або присяжні, 
є навчання активних громадян, що прагнуть до такої участі. 
Зокрема, у серпні 2001 р. відбувся перший випуск слухачів 
Школи громадських представників у судах України (засно
ваної у 1999 р.), які надалі мали рекомендуватися для об
рання народними засідателями та присяжними для участі 
у здійсненні правосуддя в судах України2. Слухачами Шко
ли були представники різних громадських організацій, що 
свідчить про добровільність і активну зацікавленість цих 
осіб в усвідомленій участі у здійсненні судової влади в дер
жаві.

1 Див.: Русанова І. О. Проблеми організації суду присяжних в 
Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук /  Нац. юрид. акад. 
України. — X ., 2003. — С. 13.

2 Див.: Коваленко Г. З нагоди першого випуску Школи гро
мадських представників у судах України / /  Право України. — 
2001. — № 10. — С. 115.
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Тісно пов’язане з участю в управлінні п р а во на с в о б о д у  
об ’єд н а н н я  (ст. 36 Конституції України). При демократично
му режимі громадяни можуть брати участь в управлінні 
державними справами як одноособово, так і шляхом об’єднан
ня з іншими, через участь у діяльності політичних партій.

Вважається, що громадянськості, яка робить можливою 
демократичну політику, можна навчитися тільки в асоці
ативних зв’язках, які мають захищатися і постійно зміц
нюватися державою1. Об’єднання громадян активно беруть 
участь у політичному житті держави у таких формах, як 
залучення до проведення виборів народних депутатів, ре
ферендумів, всенародних обговорень, направлення колек
тивних письмових звернень до органів державної влади, 
здійснення громадського контролю. Великою є їх роль у 
забезпеченні реалізації прав і свобод громадян у політичній 
сфері, у спонуканні та залученні громадян до участі в управ
лінні. Такі об’єднання є важливим каналом участі громадян 
в управлінні державними справами та відіграють інтегра
тивну роль у суспільстві, об’єднуючи громадян за політич
ними інтересами.

За твердженням одних учених, конституційне суб’єктив
не право на об’єднання складається з двох правомочностей: 
а) із права громадянина на об’єднання та б) із права на ді
яльність організацій (об’ єднань)2. На думку інших, право 
на об’ єднання — це право громадян, а не об’єднань3. У та
кому аспекті участь громадян в управлінні державними 
справами уособлює право саме громадян на об’єднання. У 
цьому дослідженні нас цікавлять, у першу чергу, права 
громадян, а не їх об’ єднань.

Вчені-конституціоналісти наводять різні переліки пра
вомочностей, що входять у зміст права на об’єднання4. До

1 Див.: Кузьменко Б. Правління права, політична демокра
тія, громадянське суспільство: перспективи інтегративної ідеоло
гії. — С. 22.

2 Див.: Фарбер И. Е. Свобода и права человека в советском го
сударстве. — С. 120.

3 Див.: Чиркин В. Е. Индивид и общество: коллективные кон
ституционные права. Эссе / /  Право и политика. — 2001. — 
№ 4. — С. 91.

4 Див.: Баймуратов М .А . Международное право. — С. 357; 
Винников А. Евроконвенция и право Украины (Право на свободу 
объединения) / /  Юрид. практика. — 2002. — № 51. — С. 1; Коз-
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таких правомочностей відносять: право створювати на до
бровільних засадах об’єднання громадян, право добровіль
но і на рівних засадах вступати (або утримуватися від 
вступу) в існуючі об’ єднання громадян, право перебувати 
(не перебувати) в них, право користуватися захистом прав ; 
та інтересів з боку такого об’єднання, право безперешкодно і 
виходити з об’єднань громадян, вільно припиняти діяль-, 
ність об’єднання, свободу від втручання державних органів і 
та інших осіб у діяльність об’єднань, від незаконного при- j 
пинення їх діяльності, право брати через них участь 
управлінні державними і громадськими справами. }

За словами Б. Чичеріна, «свобода людини, що вступає в І 
союз з іншими, полягає в праві брати участь у загальних j 
рішеннях»1. На жаль, сучасними реаліями є те, щополітич-1 
ні партії та асоціації все більше стають знаряддям приватних 
інтересів і просування окремих політиків, а не формою пред
ставництва і артикуляції інтересів2. Удосконалення діяль
ності політичних партій має бути спрямовано на підвищен
ня можливості всіх їх членів брати реальну участь у при-: 
йнятті загальнопартійних рішень, а також на формування 
у громадян навичок участі у владних відносинах.

Якщо стосовно с в о б о д и  м и р н и х  зб о р ів  у міжнародних 1 
актах йдеться про «кожну людину», то в ст. 39 Конституції 
України таке право надається лише громадянам України. 
Це право є важливим проявом безпосередньої демократії і 
формою політичної активності громадян. Мета участі гро
мадян у мітингах, походах, демонстраціях — вплинути на 
державні органи та їх рішення шляхом узгодження і ви
раження колективної думки зі суспільно значущих питань, 
примусити владні структури бути відповідальними за свої 
рішення і суспільну політику, яку вони проводять. На збо-

лова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: Учеб
ник. — 2-е изд., перераб. и доп. — С. 275; Научно-практический 
комментарий к Конституции Российской Федерации /  Отв. ред. 
В. В. Лазарев. — 2-е изд., доп. и перераб. — С. 151; Права лич
ности в социалистическом обществе /  Отв. ред. В. Н. Кудрявцев, 
М. С. Строгович. — С. 99.

1 Чичерин Б. Н. Курс государственной науки: Учебник. — 
Ч. 1: Общее государственное право. — С. 38.

2 Гражданское общество: истоки и современность /  Науч. ред. 
И. И. Кальной, И. Н. Лопушанский. — 2-е изд., доп. — СПб: Юрид. 
центр Пресс, 2002. — С. 120.
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pax громадськість може обговорювати різноманітні питан
ня політичного, економічного і соціально-культурного 
характеру, проблеми, пов’язані з виборами, обговоренням 
проектів законодавчих актів і питань, винесених на рефе
рендум, тощо. Така активність — яскравий прояв того, в 
якій сфері державне управління є малоефективним і які 
саме інтереси народу максимально не задоволені. При від
сутності інститутів наказів виборців, відкликання народ
них депутатів виборцями інститут мирних зборів — це 
значна можливість громадян показати своє ставлення до 
державної політики. З набуттям незалежності мітинги і 
демонстрації в Україні стали відбуватися здебільшого з 
ініціативи громадян, тоді як за радянських часів вони мали 
форму урочистих святкових парадів. Сьогодні збори грома
дян все частіше набувають характер протесту.

Більшість європейських конституцій розрізняють зі
брання на приватні (« у закритих приміщеннях ») і публічні 
(«під відкритим небом»): ст. 26 Конституції Бельгії, ст. 43 
Конституції Болгарії, ст. 8 Основного Закону ФРН, ст. 11 
Конституції Греції, ст. 79 Конституції Данії, ст. 17 Консти
туції Італії, ст. 25 Конституції Люксембургу, ст. 29 Кон
ституції Монако. Як правило, приватні зібрання законо
давством не регулюються. Для зібрання у закритому при
міщенні не потрібний ні дозвіл властей, ні їх сповіщення. 
«Якщо зібрання проводиться у місці проживання, воно за
хищається виходячи з принципу свободи особистості»1.

Характерною ознакою мирних зборів є те, що у цих від
носинах реалізується, у першу чергу, публічний інтерес. 
Отже, у ст. 39 Конституції України йдеться саме про пуб
лічні збори зі суспільно значущих питань. У проектах 
Конституції України пропонувалося закріпити положення, 
що збори в приміщеннях проводяться без попереднього по
відомлення2, але такі настанови не увійшли до тексту Осно
вного Закону України 1996 р. і тому мають бути уточнені в 
конституційному законодавстві.

1 Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности: 
Пер. с франц. — С. 109.

2 Конституція України: проект, винесений Верховною Радою 
України на всенародне обговорення (в ред. від 1 липня 1992 р.) / /  
Конституція незалежної України: У 3 кн. /  Під заг. ред. С. Голо
ватого. — Кн. І: Документи, коментарі, статті. — С. 129.
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Практично необмеженої свободи зборів немає в жодній 
країні. Органи влади дають відповідний дозвіл, правоохо
ронні органи забезпечують громадський порядок при їх 
проведенні. В юридичній літературі іноді пропонується 
визначити «зони» для проведення масових заходів1, але це 
було б суттєвим обмеженням конституційного права гро
мадян на мирні збори.

Чимало труднощів викликає вибір порядку організації 
публічних заходів: дозвільний, сповіщальний чи вільний 
(явочний). Конституція України (ч. 1 ст. 39) вимагає за
вчасного сповіщення органів виконавчої влади чи органів 
місцевого самоврядування про проведення таких публічних 
заходів. Порядок їх проведення як в Україні, так і в Росії 
іменується сповіщальним (тобто таким, що не потребує до
зволу), але, як пише М. В. Баглай, сповіщальним його 
можна назвати з великою часткою умовності. Насправді це 
дозвільний порядок, оскільки все ж передбачається санк
ціонування (дозвіл) властей на проведення публічного за
ходу. Слід визнати, що такий порядок більше відповідає 
цьому складному і «вибухонебезпечному» колективному 
праву громадян, ніж просте сповіщення2. Європейські пра- 
возахисні структури дотримуються думки, що наявність 
процедури одержання попереднього дозволу для проведен
ня публічних зборів не суперечить суті цього права3.

Досвід європейських країн свідчить про те, що об’єктив
но визначити наявність підстав для заборони або припинен
ня демонстрації досить складно. Всі демонстрації межують 
з політичними конфліктами, а отже — протизаконністю, 
посяганням на громадський порядок. «Часто обставини 
визначають, є організований протест законним чи ні»4. Не
зважаючи на це, критерії визначення судом наявності за
грози інтересам національної безпеки та громадського по-

’ Див.: Златополъский А. А. Политические права и свободы 
граждан и механизм их реализации в Российской Федерации. — 
С. 118.

2 Див.: Баглай М. В. Конституционное право Российской Фе
дерации: Учебник для вузов. — 3-є изд., изм. и доп. — С. 218.

3 Див.: ГомъенД., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция 
о правах человека и Европейская социальная хартия: право и 
практика. — С. 394.

4 Janda К ., Berry J. М „ Goldman J. The challenge of democracy: 
government in America. — P. 233.
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рядку, необхідності запобігання заворушенням чи злочи
нам, охорони здоров’я населення, захисту прав і свобод 
інших людей для заборони масового заходу (ч. 2 ст. 39 Кон
ституції України) слід встановити в конституційному за
конодавстві з тим, щоб уникнути можливостей незаконно
го обмеження передбаченого Конституцією права.

Конституційні норми мають загальний характер, тому 
порядок організації і проведення в Україні зборів, мітингів, 
походів і демонстрацій має бути врегульований окремим 
законом. Лише одне з основних політичних прав — право 
на мирні збори — не одержало докладної регламентації у 
галузевому законодавстві, але потребує такої. Закон «Про 
порядок організації та проведення мирних зборів, мітингів, 
походів і демонстрацій в Україні» має встановити необхід
ні вимоги до порядку здійснення цього права з метою забез
печити громадський порядок, права і свободи учасників 
публічної акції та інших людей; визначити термін і про
цедуру завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи 
органів місцевого самоврядування про проведення публіч
ного заходу, підстави і порядок встановлення судом обме
жень у реалізації громадянами цього права.

У Конституції України, як, до речі, і в конституціях за
рубіжних країн (наприклад ст. 103 Конституції Латвії), не 
конкретизується термін «завчасного» сповіщення, тому, 
звичайно, це питання є предметом законодавчого регулю
вання1. Конкретні строки завчасного сповіщення, що будуть 
визначені в законі, мають надавати можливість відповідним 
органам виконавчої влади чи місцевого самоврядування 
вжити підготовчих заходів щодо забезпечення громадського 
порядку, прав і свобод інших людей, при потребі (згідно з
ч. 2 ст. 39 Конституції України) звернутися до суду для ви
рішення спірних питань, повідомити організаторів публіч
ного заходу про рішення суду в разі обмеження проведення

1 Див.: Рішення Конституційного Суду України у справі за 
конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ Укра
їни щодо офіційного тлумачення положення частини першої 
статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів 
виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про про
ведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо 
завчасного сповіщення про мирні зібрання) від 19 квітня 2001 р. 
№ 4 -рп /2001  / /  Офіц. вісн. України. — 2003. — № 28. — 
Ст. 1379.

139



такого заходу. Зважаючи на це, на нашу думку, такий термі 11 
не може бути меншим принаймні 10 днів.

С вободу дум ки і слова, вільного вираження своїх погля
дів і переконань та право на інформацію, тобто право віль
но збирати, зберігати, використовувати і поширювати іи 
формацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір 
(ст. 34 Конституції України), інколи відносять до політич 
них1 або культурних (духовних)2 прав і свобод. Вважаємо, 
що вказані права є переважно особистими (навіть у Консти
туції України вони композиційно закріплені у блоці осо
бистих прав), але можуть набувати політичного, економіч
ного, екологічного, культурного та ін. змісту. Право на 
інформацію становить, скоріше, гарантію політичних 
прав.

Найбільш обґрунтованою в цьому відношенні здається 
думка Ю. А. Дмитрієва, що існують «межові» права і сво
боди, які за тих чи інших умов суспільного розвитку одно
часно можна віднести до різних груп. Таким, вважає вче
ний, є право громадян на свободу слова3. За термінологією 
Б. Чичеріна, свобода слова, «свобода зборів і товариств», 
«право прохань» складають «перехід» від особистих прав 
до політичних4. Таким же, окрім названих, можна вважати 
право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцевого самоврядуван
ня, посадових і службових осіб (ч. 2 ст. 55 Конституції 
України).

Включення свободи слова до тієї чи іншої групи прав 
Ю. А. Дмитрієв ставить у залежність від форми її реалі
зації: свобода слова стає суб’єктивною політичною свобо
дою у випадку реалізації її за допомогою засобів масової

1 Сравнительное конституционное право: Учеб, пособие /А вт . 
кол.: Б. Н. Топорнин, В. Е. Чиркин, Ю. А . Юдин и др. /  Отв. ред. 
В. Е. Чиркин. — С. 151.

2 Див.: Погорілко В. Ф„ Головченко В. В., Сірий М. І. Права та 
свободи людини і громадянина в Україні. — С. 27.

3 Див.: Дмитриев Ю.А. Концепция народовластия в современ
ной России (государственно-правовые проблемы теории и прак
тики): Автореф. дис... д-ра юрид. наук /  НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка при Ген. прокуратуре РФ. — М., 1994. 
— С. 44-45.

4 Чичерин Б. Н. Курс государственной науки: Учебник. — 
Ч. 1: Общее государственное право. — С. 201.
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Інформації1. Слід зауважити, що в засобах масової інфор
мації можуть висловлюватися не лише політичні, але й 
ііудь-які інші інтереси (особисті, соціальні, екологічні 
тощо). Тому можна запропонувати інший критерій відне- 
гення свободи слова до певної групи суб’єктивних консти
туційних прав — предмет інформації (у політичній сфері 
це — публічні, суспільно значущі інтереси). Хоча, звісно, 
її реальному житті при розгалуженості й комплексності 
і успільних відносин таке розмежування іноді є досить 
складним і доволі умовним.

Усі конституційні права, свободи і обов’язки громадян 
и основних законах закріплюються у вкрай загальній фор
мі. Безумовно, Конституція не може і не повинна давати 
ничерпного опису всіх тих прав і свобод, якими вона наді
ляє громадян, оскільки це завдання поточного законодав
ства2. Держава у конституційному законодавстві пропонує 
для реалізації прав і свобод уже «готові рецепти»3 форм і 
відповідні гарантії. Але форми участі громадян у політич
ному житті більш численні та різноманітні. У процесі роз
витку суспільно-політичного життя можливий пошук все 
нових і нових форм політичної активності громадян, що 
виходять за межі традиційної участі у виборах. Конститу
ційно-правового регулювання набувають лише найбільш 
значущі з них.

Прикладом нових, не закріплених у конституційному 
законодавстві форм політичної участі громадян є залучен
ня не лише до формування вищих органів державної влади 
(вибори), а й до розробки законопроектів, вироблення і 
реалізації проектів державних політичних рішень (громад
ські експертні консультативні ради при вищих державних 
органах; громадські обговорення законопроектів та інших 
рішень); громадський контроль — наприклад, система 
регулярних зустрічей і звітів не тільки народних депутатів, 
а й посадових осіб органів управління перед громадянами;

1 Див.: Дмитриев Ю. А. Концепция народовластия в современ
ной России (государственно-правовые проблемы теории и прак
тики). — С. 52.

2 Див.: Тодыка Ю. Н., Тодыка О. Ю. Конституционно-правовой 
статус человека и гражданина в Украине. — С. 86.

3 Мурашин А. Г. Непосредственное народовластие в системе 
социалистического самоуправления народа. — С. 25.
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участь у роботі політичних партій, відповідних громадських 
організацій (наприклад Комітету виборців України), участь 
у політичних кампаніях, проведенні правових освітніх і 
виховних заходів тощо. Необхідною є різноманітність, 
гнучкість, зручність форм участі громадян в управлінні 
державними справами.

§ 3. Вибори та референдуми як основоположні 
форми участі громадян України в політичному 

процесі

Згідно з ч. 2 ст. 5 Конституції України носієм суверені
тету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, і це вихід
ний принцип демократичної держави, яка затверджує на
родовладдя як основоположний принцип конституційного 
ладу. Саме воля народу має бути змістом влади і політичних 
відносин. Народ здійснює свою владу як безпосередньо, так 
і через органи державної влади та органи місцевого само
врядування. Таким чином в Основному Законі встановлю
ється відправне положення щодо безпосередньої та пред
ставницької форм здійснення народовладдя. Це положення 
деталізується у ст. 69 Конституції, в якій встановлено, що 
народне волевиявлення здійснюється через вибори, рефе
рендуми та інші форми безпосередньої демократії. До речі, 
ці «інші форми безпосередньої демократії» в Конституції 
чітко не визначені.

Інститути прямого народовладдя тісно пов’язані з реа
лізацією громадянами України широкого кола представле
них Конституцією прав і свобод, і в першу чергу — політич
них, основоположним серед яких є право брати участь в 
управлінні державними справами. Голосування для обран- і 
ня кандидатів на державну посаду — найбільш наочна і 
форма політичної участі. Тому важливо розглянути різно
манітні напрямки участі громадян України у виборчому 
процесі та при проведенні референдумів. При цьому не
можливо уникнути питання про місце виборів і референду- І 
мів у системі форм безпосереднього народовладдя. Грома- 
дяни можуть брати участь у виборах як одноособово, так і 
об’ єднуючись у політичні партії, тому не можна обминути , 
й питання зростаючого значення політичних партій у цьо
му процесі, а також пошуку оптимальних виборчих систем ; 
для України.
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Місце виборів і референдумів у системі форм 
народовладдя

Співвідношення безпосередньої та представницької 
форм демократії. Ідея безпосереднього народовладдя ґрун
тується на загальному принципі, що в демократичній дер
жаві сам народ повинен брати безпосередню участь у при
йнятті важливих політичних рішень, у здійсненні влади. 
До позитивних моментів безпосереднього народовладдя 
відносять насамперед: більші можливості, порівняно з пред
ставницькими інститутами, для вираження інтересів і волі 
народу; забезпечення стійкої легітимації влади, подолання 
політичного відчуження громадян і, як наслідок, зростан
ня стабільності політичної системи та ефективності управ
ління; забезпечення контролю за політичними інститутами 
і посадовими особами, подолання зловживання владою, 
відриву правлячої еліти від народу, бюрократизації чинов
ництва (адже бюрократія є свого роду формою невтручання 
громадян у справи держави) та ін.

Цікаво, що багато з визначних мислителів минулого або 
зовсім відкидали демократію, або приймали її з серйозними 
застереженнями. Причиною цього є широкий простір для 
розвитку такого феномена, який сьогодні називають мані
пулюванням масовою свідомістю та поведінкою громадян. 
За умов демократії рівні права надаються всім громадянам 
незалежно від рівня їх компетентності («громадянської 
доброчесності» в термінології Аристотеля), тому саме «ро
зуміння небезпечності необмеженого волевиявлення суве
ренних мас призвело західні демократії до поступового 
формування представницьких інститутів, які б обмежува
ли негативні наслідки демократичного правління»1.

Так, за всіх переваг безпосереднє народовладдя має і свої 
«слабкі місця», а саме: низька ефективність і безконтроль
ність політичних рішень унаслідок прийняття їх широким 
загалом; небезпека властивої масам схильності до ущем
лення свободи в ім’я рівності; складність і дорожнеча прак
тичного здійснення прямого народовладдя; неможливість 
залучити більшість громадян до систематичної участі в 
управлінні без примусу, внаслідок небажання значної час

1 Д и в Пшизова С. Н. Политические последствия технологиче
ского обновления избирательного процесса / /  Вести. МГУ. — Сер. 
18: Социология и политология. — 1998. — № 4. — С.71.
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тини населення займатися політикою тощо. До того ж у 
багатьох випадках для прийняття важливих державно- 
правових рішень необхідна наявність спеціальних профе
сійних знань та досвіду.

У різні часи пріоритети щодо надання переваги одній з 
форм народовладдя змінювалися. За радянських часів пере
вага надавалася представницькій демократії1, що виходило 
з постулату тотожності інтересів особи і суспільства, гро
мадян та їх представників. З прийняттям Конституції 
України пріоритетна роль у регулюванні суспільного роз
витку надається безпосередньому волевиявленню громадян. 
Але це положення не є аксіомою й у сучасному світі. На
приклад, у такій європейській країні зі сталими демокра
тичними традиціями як Франція Конституція на перше 
місце ставить представницьку форму здійснення національ
ного суверенітету2.

Таким чином, жодну з форм здійснення народовладдя 
(ні безпосередню, ні представницьку) не можна абсолюти
зувати, тому що, як і всі явища у світі, вони мають і пере
ваги, і недоліки. Фундаментальною ідеєю конституціона
лізму є те, що «не можна протиставляти форми представ
ницької й безпосередньої демократії, оскільки це може 
завести до конституційної безвиході»3. Державу можна 
вважати справді правовою, якщо в ній безпосередня і пред
ставницька форми демократії тісно взаємодіють і врівнова
жують одна одну. Тому найбільш доцільним є конструктив
не поєднання обох цих форм з метою плідного використан
ня їх позитивних проявів та уникнення негативних.

У світі не існує єдиної моделі демократії, і кожна нація 
потребує такого поєднання інститутів безпосередньої та пред
ставницької демократії, яке розраховане на її унікальну 
культуру та середовище, соціально-економічні, історичні, 
національні, інституційні умови, рівень політичної культу
ри громадян та їх загальний культурно-освітній рівень, ак
тивність громадської думки. Вибори є своєрідним містком

1 Див.: Фарбер И. Е., Ржевский В. А. Вопросы теории советско
го конституционного права. Вып. 1. — Саратов: Приволж. книжн. 
изд-во, 1967. — С. 177.

2 Див.: Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод лич
ности: Пер. с франц. — С. 339.

3 Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории и 
практики. — С. 566-567.
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між прямою та представницькою формами демократії, 
оскільки вільні, чесні, рівні вибори є найбільш відомим та 
ефективним способом виявлення і реалізації волі народу, 
способом формування органів для здійснення наступної, по 
суті — похідної форми народовладдя — представницької.

Роль виборів і референдумів у системі форм безпосеред
ньої демократії. До форм безпосередньої демократії, окрім 
виборів і референдумів, різні автори відносять: всенародні 
обговорення, опитування, звернення громадян (петиції), 
збори громадян, відкликання, демонстрації, мітинги тощо. 
Але Конституція України у ст. 69 пріоритетними формами 
демократії визначає саме вибори і референдуми.

Оскільки народ, як зазначав А. Шлезінгер, через струк
турні причини не може правити безпосередньо, він делегує 
свої повноваження представникам1, що реалізується через 
періодичні вибори до представницьких органів влади. Ви
бори передбачають делегування народного суверенітету 
представницькому органу, референдуми дають змогу укра
їнському народу безпосередньо, вільним голосуванням 
приймати важливі імперативні рішення2. Тим самим народ 
має унікальну можливість контролю за діяльністю цих 
органів, включаючи повну зміну влади.

Перед тим як докладно розглянути можливості участі 
громадян України у виборчому та референдумному про
цесах, коротко зупинімося на інших формах безпосередньої 
демократії.

Досить неоднозначним у літературі є ставлення до такої 
форми безпосереднього народовладдя, як в сен а р о д н і о б го 
во р ен н я . За радянських часів вони знайшли широке засто
сування, коли на всенародне обговорення виносилися: 
проекти Конституції СРСР 1936 р. (в результаті якого до 
неї було внесено 47 поправок стосовно 32 статей), Консти
туції СРСР 1977 р. (у цьому всенародному обговоренні, як 
стверджувалося, взяли участь 140 млн, тобто 4 /5  радян
ських людей3), сімейних кодексів, законів про землекорис-

1 Цит. за: Речицкий В. В. Политическая активность. Консти
туционные аспекты. — С. 73.

2 Див.: Погорілко В. Ф„ Федоренко В. Л. Референдуми в Украї
ні: історія та сучасність. — К.: ІДП НАН України, 2000. — С. 4.

3 Див., напр.: Тихомиров Ю.А. Управление делами общества 
(Субъекты и объекты управления в социалистическом общест
ве). — С .181.
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тування та землеустрій, про державні пенсії, питань про 
народну освіту тощо. У сучасній Україні ця форма безпо
середнього народовладдя забута, й, на думку багатьох уче
них, безпідставно.

Практика всенародних обговорень в Україні була по
новлена у березні-травні 2003 р ., коли протягом двох міся
ців відповідно до Указу Президента України відбувалося 
всенародне обговорення офіційно опублікованого проекту 
Закону України «Про внесення змін до Конституції Укра
їни» . Головний зміст проекту — пропонування заходів для 
руху форми державного правління України від президент
сько-парламентської до парламентсько-президентської 
республіки. Повідомлялося, що з червня 2003 р. по березень 
2004 р. в Україні пройшло близько 40 тис. зборів трудових 
колективів, громадських організацій і профспілок, у яких 
взяли участь понад 3 мільйони громадян і наступним етапом 
яких стало проведення 2 квітня 2004 р. Всеукраїнського 
громадянського форуму1.

В ідеалі всенародні обговорення мають бути ефективним 
засобом виявлення волі народу в початковій, неперекрученій 
її формі. Але історія свідчить, що результати всенародних 
обговорень (як і референдумів, і народних законодавчих 
ініціатив) не завжди мали позитивний вплив на розвиток 
політичних процесів у державах. По-перше, причиною цьо- і 
го могла бути недостатня обізнаність громадян з питань, що і 
обговорювалися, оскільки вирішення деяких питань не за
вжди є доступним для всебічної оцінки з боку виборців, які ! 
можуть не передбачити всіх політичних наслідків рішення, ] 
що приймається. Іноді дуже важливим є професіоналізм у j 
прийнятті державних рішень. По-друге, можливий вплив \ 
на виборців: за авторитарних і тоталітарних режимів — і 
здебільшого шляхом залякування, у демократичних краї- 
нах — шляхом застосування різноманітних політичних , 
технологій. Так, з історії відомо, що саме голосування ви
користали для узаконення волею народу захопленої ними 
влади Наполеон Бонапарт, Наполеон III, Гітлер, Піночет. 
У сучасних же умовах бурхливого розвитку політичних 
технологій маніпулювання свідомістю громадян зазначені 
аргументи «проти» набувають ще більшої переконливості.

1 Див.: Клюева О. Делегаты Всеукраинского гражданского 
форума поддерживают поправки к Конституции / /  http://www. 
podrobnosti.com.ua/podrobnosti/2004/04/02/111831.html
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Вважається, що народне обговорення повинно переду
вати проведенню референдумів, особливо всеукраїнського. 
Але цього недостатньо. Необхідний механізм врахування 
висловлених при обговоренні пропозицій по суті1. На від
міну від референдумів, результати обговорення не мають 
самостійного значення, оскільки не пов’язані з прийняттям 
рішень імперативного характеру.

Від референдуму слід також відрізняти значно пошире
ні й систематично застосовувані у світі о п и т у в а н н я  гром а 
д ян  з питань громадського та державного життя, а саме тих, 
що не можуть бути винесені на референдум. Хоч і можливий 
деякий вплив таких опитувань на діяльність державних 
органів або громадську думку (особливо в ході виборів), 
вони не тягнуть за собою жодних юридичних наслідків. 
«Опитування є радше соціологічним методом, ніж держав
но-правовим інститутом»2.

У багатьох зарубіжних країнах практикується також 
інститут н а р од н о ї за к о н о д а в ч о ї ін іц іа т и ви , зміст якого по
лягає у праві групи виборців у встановленій законом кіль
кості подати на розгляд до парламенту законопроект. 
Конституція України (ст. 93) надає право законодавчої 
ініціативи у Верховній Раді Президентові України, народ
ним депутатам України, Кабінету Міністрів України і — до 
набрання чинності Законом України «Про внесення змін 
до Конституції України» від 8 грудня 2004 р.3 — Національ
ному банку України. Вказівки на право народної законо
давчої ініціативи у Конституції немає.

У статті 39 Конституції України закріплене п р а во  гр о 
м а д я н  зб и р а т и ся  м и р н о , без зброї і проводити збори, мі
тинги, походи і демонстрації. Як уже зазначалося, природа 
такого виду політичної активності громадян є спірною, 
адже викликає питання: чим є проведення мітингів і де
монстрацій — формою участі громадян в управлінні дер
жавними справами чи засобом тиску певної групи громадян 
на владні структури? Хоча існує думка, що мітинги, демон

1 Див.: Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории 
и практики. — С. 541.

2 Див.: Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдуми в Украї
ні: історія та сучасність. — С. 54.

3 Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 
08.12.2004 № 2222-IV / /  Від. Верхов. Ради України. — 2005. — 
№ 2. — Ст. 44.
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страції, страйки є «прямою дією», формами безпосередньо
го впливу громадян на органи політичної влади1, тут ми 
стикаємося з принциповою проблемою меж громадянської 
участі: обмежується вона виборами чи до неї можна відне
сти й «акціїнепокори».

Таким чином, в Україні лише народ виконує щодо влади 
установчу функцію, формує її, визначає конституційний 
лад. Провідними засобами досягнення таких цілей є вибори 
і референдум. У сукупності різноманітні інститути безпо
середньої демократії здатні забезпечувати відкритість і 
гласність законотворчості, дають змогу громадянському 
суспільству впливати на законодавчий процес, на прийнят
тя концептуально важливих рішень. Але тільки вибори і 
референдуми характеризуються безпосереднім волевияв
ленням у формі голосування, прямим прийняттям рішень 
з предмета голосування.

Вибори як основоположна форма участі громадян 
України в управлінні державними справами

У демократичних країнах вибори, будучи головним по
літичним інститутом, дозволяють народу виступати реаль
ним джерелом влади, а громадянському суспільству — кон
тролювати державу. В. Є. Чиркін зазначає, що вибори — це 
найважливіший інструмент легітимації державної влади, 
вони забезпечують відбір політичної еліти, є однією з ви
значних характеристик державного життя2. На думку по
літологів, основна функція виборів полягає у переведенні 
рішень, прийнятих виборцями, у конституційні урядові 
повноваження і парламентські мандати3. Вибори — один із 
найбільш масових процесів, які знає право4. Через них на
род визначає своїх представників та наділяє їх мандатом

1 Див., напр.: Политология для юристов: Курс лекций /  Под 
ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — М.: Ю ристъ, 2002. — 
С. 397.

2 Див .-.Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: 
Учебник. — М.: Юристъ, 2001. — С. 213.

3 Политология: Учеб, пособие /  Сост. и ред. Н. И. Сазонова. — X .: 
Фолио, 2001. — С. 477.

4Див.: Ставнійчук М. І. Законодавство про вибори народних 
депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики. — К.: 
Факт, 2001. — С. 137.

148



на здійснення його суверенних прав1. Істинні демократії 
являють собою політичні системи, в яких доступ до влади 
і право приймати рішення здійснюються за результатами 
вільних загальних виборів2. Американські вчені стверджу
ють, що «серце демократії полягає у виборчому процесі. 
Вибори є важливими для демократії через їх потенціал 
інституціоналізувати масову участь в управлінні»3. Вибори 
до парламентів виконують функцію репрезентації різно
бічних інтересів населення4.

В Україні на загальнодержавному рівні обирається не 
тільки єдиний орган законодавчої влади — Верховна Рада. 
Я к і в  багатьох країнах із республіканською формою прав
ління, глава держави — Президент України — теж обира
ється безпосередньо громадянами. Президент республіки 
обирається загальним прямим голосуванням також у Фран
ції та в деяких «нових демократіях» Центральної та Східної 
Європи (Болгарія, Польща, Румунія, Хорватія, Словенія, 
Росія). Президент обирається загальним непрямим голо
суванням у СІЛА.

Під час обговорення основних напрямів конституційно- 
правової реформи в українському політикумі лунали про
позиції змінити форму правління в державі з президент
сько-парламентської не просто на парламентсько-прези
дентську (як це втілено в Законі України «Про внесення 
змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р.5), а на 
парламентську, при якій Президента країни обирали б не 
громадяни шляхом прямого волевиявлення, а народні де
путати України. Якщо би такий варіант реформи був реа
лізований, громадяни України були б позбавлені одного з 
найважливіших важелів участі в управлінні державою — 
права обирати свого Президента.

1 Див.: Тодыка Ю. Н „ Яворский В.Д. Выборы народных депу
татов Украины: конституционно-правовой аспект. — X .: Факт, 
1998.— С. 8.

2 Политология: Учеб, пособие /  Сост. и ред. Н. И. Сазонова. — 
С. 476.

3 Janda К., Berry J. М., Goldman J. The challenge of democracy: 
government in America. — P. 239.

4 Див.: Тодика О. Ю. Вибори до парламентів країн СНД (По
рівняльно-правовий аспект). — X .: Факт, 2003. — С. 44.

5 Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 2. —• 
Ст. 44.
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У численних демократіях метою парламентських ви
борів є обрання не тільки членів парламенту, але і голови 
уряду. Зокрема, це відбувається у більшості європейських 
країн, де виборці задовго до виборів знають, що лідер по
літичної партії, яка отримає більшість мандатів або може 
зібрати навколо себе таку більшість, стане головою уряду. 
Однак положення не завжди є таким очевидним. У деяких 
державах, де застосовується пропорційна виборча система, 
яка поєднується з численністю політичних партій, уряд 
формується шляхом наступних переговорів про його утво
рення (Бельгія, Нідерланди, держави Північної Європи 
тощо). Але і в цьому разі відповідні результати виборів є 
основним індикатором бажань виборців відносно складу 
коаліційного уряду1.

Протягом років незалежності в Україні склалася прак
тика, згідно з якою до кожних виборів приймається новий 
виборчий закон. Це пояснюється динамічністю виборчого 
законодавства, постійними змінами в державно-політич
ному житті країни, яка ще знаходиться на шляху форму
вання продекларованої демократичної, соціальної, правової 
держави. Однак, безперечно, нестабільність у створенні й 
реалізації виборчого законодавства ослаблює імперативний 
характер його приписів. Вважається, що кожний наступний 
виборчий закон ухвалюється для того, щоб чіткіше, деталь
ніше, на належному юридико-технічному рівні виписати 
необхідні процедури. На практиці ця висока мета, на жаль, 
часто підміняється суб’єктивними міркуваннями політич
них сил, що переважають.

В Україні прийняті Закони «Про вибори народних депу
татів України» від 25 березня 2004 р.2, «Про вибори депу
татів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місце
вих рад та сільських, селищних, міських голів » від 6 квітня

1 Див.: Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические 
институты: Учеб, пособие: Пер. с франц. — М.: Юристъ, 2002. — 
С. 62-63.

2 Про вибори народних депутатів України: Закон України від 
25 березня 2004 р. № 1665-IV / /  Від. Верхов. Ради України. — 
2004. — № 27-28 . — Ст. 366; Про внесення змін до Закону 
України «Про вибори народних депутатів України»: Закон Укра
їни від 7 липня 2005 р. № 2777- IV / /  Уряд, кур’єр. — 2005. — 
19 серпня.
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2004 р .1 (набирають чинності з 1 жовтня 2005 р.)> «Про 
вибори Президента України» в редакції від 18 березня 
2004 р.2. Більшість виборчих процедур, наскільки це мож
ливо для електоральних кампаній до якісно різнорідних 
державних органів, у них уніфіковані. Але, незважаючи 
на певні переваги, вони потребують подальшого вдоскона
лення.

Стрижневим у виборчому законодавстві завжди вважа
ється закон про вибори народних депутатів, який є своєрід
ною «матрицею» для інших законів про вибори. Крім того, 
безпосередня участь громадян в управлінні державними 
справами знаходить найбільш наочний вияв на виборах 
саме народних депутатів, оскільки через них громадяни 
обирають своїх представників, що здійснюватимуть свої 
повноваження від імені народу України. Тому зосередимо
ся на формах участі громадян України в основному в про
цесі виборів народних депутатів України.

Форми участі громадян України у виборчому 
процесі

Участь громадян України в управлінні державними 
справами під час виборів не обмежується здійсненням во
левиявлення безпосередньо в день голосування на виборчій 
дільниці. Громадяни можуть бути активними учасниками 
виборчого процесу як: а) власне виборці (громадяни Укра
їни, які мають право голосу); б) члени виборчих комісій; 
в) кандидати на виборну посаду (виборчі кампанії, що від
булися протягом років незалежності України, засвідчили 
зростаючу кількість громадян, які мають бажання взяти 
участь у виборчих перегонах саме в такій якості); г) особи, 
які здійснюють громадський контроль за проведенням ви
борів: офіційні спостерігачі від партій (блоків) або канди
датів; довірені особи кандидатів; уповноважені особи,

1 Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон 
України від 6 квітня 2004 р. № 1667-IV / /  Від. Верхов. Ради Укра
їни. — 2004. — № 30-31. — Ст. 382.

2 Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 
1999 р. № 474-XIV вред. Закону від 18березня 2004 р. № 1630-IV 
/ /  Від. Верхов. Ради України. — 2004. — № 20-21. — Ст. 291.
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представники (в Центральній виборчій комісії з правом 
дорадчого голосу) політичних партій (блоків) — суб’єктів 
виборчого процесу. Існує необхідність докладніше розгля
нути ці форми участі громадян у виборчому процесі.

Категорія « в и б о р ц і»  є універсальною, оскільки вона 
охоплює всі інші форми участі громадян у виборчому про
цесі, адже і кандидати, і члени виборчих комісій, і дові
рені, уповноважені особи, і «внутрішні» офіційні спостері
гачі перш за все є виборцями. Формами участі власне ви
борців у виборчому процесі є: а) здійснення волевиявлення 
в день голосування; б) участь у будь-яких формах передви
борної агітації, що не суперечать Конституції і законам 
України; в) ознайомлення з рішеннями виборчих комісій, 
органів державної влади, органів місцевого самоврядуван
ня, що стосуються виборів; г) ознайомлення з протоколами 
дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів ви
борців (окружних виборчих комісій у разі повторного під
рахунку), примірники яких невідкладно вивішуються для 
загального ознайомлення в приміщенні виборчої комісії; 
ґ) опосередкована участь при здійсненні добровільних вне
сків фізичних осіб (юридичним особам чинним виборчим 
законодавством не надано такої можливості) до власних 
виборчих фондів кандидатів і партій (блоків) тощо.

Від активної участі громадян у політичному процесі за
лежить успіх демократичного розвитку держави, так само 
як і практична реалізація демократичного статусу людини 
і громадянина. Голосування є політичним рішенням, при
йняття якого, безумовно, базується на певному рівні право
вої культури як конкретної особи, так і всього суспільства.

В Україні Конституційний Суд визнав такою, що не від
повідає Конституції, заборону для осіб, які перебувають у 
місцях позбавлення волі, голосувати на виборах. Звичайно, 
таке судження спрямоване на демократизацію виборчого 
процесу, але з погляду стандартів Ради Європи «той факт, 
що особи, які відбувають покарання за вироком суду, не 
можуть голосувати, не впливає на вільне волевиявлення 
народу при виборі органів законодавчої влади» (з висновку 
Європейської комісії з прав людини)1. Перебіг виборів на
родних депутатів України 2002 р., виборів Президента

1 Див .'.Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту 
прав людини. — С. 58.
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України 2004 р. показав, що через специфіку режиму кри
мінально-виконавчих установ досить легко впливати на 
волевиявлення виборців — засуджених.

Ч л ен и  в и б о р ч и х  ком ісій  становлять єдиний ланцюжок 
між виборцем і виборчою системою і відіграють суттєву 
роль у висвітленні голосування й забезпеченні чесності ви
борів. Виборчі комісії забезпечують організацію підготовки 
та проведення виборів і референдумів, реалізацію консти
туційних виборчих прав громадян України, контроль за 
додержанням та однаковим застосуванням виборчого за
конодавства. Очолює систему виборчих комісій Централь
на виборча комісія — конституційний державний орган, 
який діє на постійній колегіальній основі й є автономним 
у системі державних органів. Нововведенням законів про 
вибори народних депутатів та про вибори Президента Укра
їни 2004 р. є вимога, щоб у поданні щодо кандидатур до 
складу дільничної виборчої комісії зазначалися відомості 
про наявність досвіду у запропонованих осіб щодо участі в 
роботі виборчих комісій, відповідної освіти чи підготовки. 
Отже, сьогодні питання щодо набуття членами виборчих 
комісій спеціальних знань, організаторських навичок, 
необхідних для кваліфікованого проведення виборчих кам
паній, референдумів, залишається актуальним.

Система виборчих комісій в Україні є важливим елемен
том організаційного механізму, який забезпечує процес 
проведення виборів. Вона не входить до жодної з трьох гілок 
державної влади, зокрема виконавчої, і тому дотепер іноді 
дискутується питання про місце ЦВК у системі державних 
органів1. Існує пропозиція вважати систему виборчих ко- 2

2 Так, наприклад, у проекті Закону України «Про вибори на
родних депутатів України» від 29 січня 2004 р. № 4285-4, ініціато
ри внесення — народні депутати України Рудьковський М. М., 
КлючковськийЮ. Б., ОлуйкоВ. М., Пономаренко Г. Г., прийнято
му Верховною Радою України у першому читанні 5 березня 2004 р. 
(див.: http://www.rada. gov. ua:8080/pls/zweb/webproc34?id=&pf 
3511=17024&pf35401=46433), зокрема у ч. Зет. 13, йдеться про 
«рішення виборчих комісій, а також рішення інших органів ви
конавчої влади та органів місцевого самоврядування...». Отже, 
автори законопроекту відносили виборчі комісії до органів вико
навчої влади, а можливо, й органів місцевого самоврядування. 
Пізніше ця невідповідність була виправлена, і в Законі України 
«Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 р. 
її немає.
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місій державно-громадською структурою (з огляду на те, що 
ЦВК згідно з Законом України «Про Центральну виборчу 
комісію» є державним органом, а комісії нижчого рівня 
працюють на громадських засадах) та віднести її до установ
чої влади народу1. Відповідно до згаданого закону ЦВК є 
«постійно діючим колегіальним державним органом», який 
наділений повноваженнями щодо організації підготовки та 
проведення виборів і референдумів. Визначаючи статус ви
борчих комісій всіх рівнів, Закон «Про вибори Президента 
України» в редакції від 18 березня 2004 р. називає їх усіх 
«спеціальними колегіальними державними органами», 
уповноваженими організовувати підготовку та проведення 
виборів (ч. 1 ст. 22); Закон же «Про вибори народних депу
татів України» від 25 березня 2004 р. — «спеціальними 
колегіальними органами» (не «державними») (ч. 1 ст. 21). 
Таким чином, немає єдиної чіткої позиції, до яких органів 
законодавець відносить територіальні та дільничні виборчі 
комісії — державних чи громадських. А така визначеність 
важлива з точки зору уніфікованого законодавчого врегу
лювання організаційного забезпечення неухильного до
держання та однакового застосування виборчого законо
давства виборчими комісіями всіх рівнів.

За Законом «Про вибори Президента України» в редак
ції від 18 березня 2004 р. висування на пост Президента 
України здійснюється партіями (блоками) або шляхом са- 
мовисування (ст. 44). На виборах народних депутатів Укра
їни відповідно до Закону «Про вибори народних депутатів 
України» від 18 жовтня 2001 р. також існувало два види 
к а н д и д а т ів  (за порядком їх висування): кандидати від по
літичних партій (блоків) та «самовисуванці». Порівняно з 
попереднім відповідним законом 1997 р. були позбавлені 
права висувати кандидатів у народні депутати збори грома
дян і трудові колективи (з метою їх повної деполітизації). 
На виборах народних депутатів 2002 р. громадянин міг 
взяти безпосередню участь у висуненні кандидата в депу
тати, тільки якщо цим кандидатом був він сам (за умов 
можливості сплатити грошову заставу) або якщо політична 
партія його висувала, включала його до свого виборчого

1 Див.: Ставнійчук М. І. Законодавство про вибори народних 
депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики. — 
С. 125, 127.
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списку. Відповідно до Закону «Про вибори народних депу
татів України» від 25 березня 2004 р. за пропорційною ви
борчою системою кандидатів у народні депутати на парла
ментських виборах 2006 р. зможуть висувати тільки по
літичні партії (їх блоки), причому партія може висунути 
кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії або 
позапартійну особу. Але у будь-якому випадку склад кан
дидатів у народні депутати повністю залежатиме від волі 
політичних партій. При таких умовах роль політичних 
партій у виборчому процесі в Україні стає не просто важ
ливою, а вирішальною.

Стосовно кандидатів у народні депутати необхідно тор
кнутися ще одного питання. З віддаленням від політичних 
традицій радянських часів відкинутий такий інститут, як 
імперативний мандат народних депутатів. Сучасна консти
туційно-правова наука виходить із того, що народний де
путат є представником усього українського народу, а не 
тільки виборців свого округу. Крім того, змішана виборча 
система, за якою обирався парламент України у 2002 р ., та 
й суто пропорційна, яка має бути введена з набранням чин
ності 1 жовтня 2005 р. нового Закону «Про вибори народних 
депутатів України», не відповідають природі імперативно
го мандата. Тому перехід від імперативного до вільного 
мандата був неминучим і об’єктивно зумовленим.

Але виникає така проблема, як повна відсутність будь- 
якої відповідальності народних обранців перед громадянами, 
народом. Адже кожний депутат повинен усвідомлювати, що 
перемога на виборах — це не тільки «право на владу», але й 
відповідальність і підзвітність. Контроль виборців за діяль
ністю народного депутата України обмежується зустрічами, 
на яких депутат інформує виборців про свою роботу та ді
яльність парламенту. І це стосується тільки депутатів, які 
були обрані у 2002 р. в одномандатних округах за мажори
тарною виборчою системою. Депутати ж, обрані за партій
ними списками, взагалі не мають прямого зв’язку з вибор
цями. У цьому випадку можна говорити лише про моральний 
зв’язок представників з громадянами, які їх обрали.

Таким чином, в Україні не існує жодного правового меха
нізму впливу виборців на діяльність своїх обранців (на зразок 
наказів виборців за радянських часів), окрім, можливо, мі
тингів та демонстрацій, а також так званого «імперативу при 
переобранні» (цей термін використовують, зокрема, фран
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цузькі конституціоналісти1), коли мотивом ефективної ді
яльності представника (чи партії) є загроза непереобрання 
(ненабрання необхідної кількості голосів) на наступних ви
борах. За дослідженнями американських учених, голосуван
ня дозволяє громадянам переобирати посадових осіб, яких 
вони правильно обрали, та «скинути» тих, у яких помили
лися. Це робить службових осіб відповідальними за свою 
поведінку через виборчий механізм «винагород і покарань». 
Він передбачає, що посадових осіб спонукає відповідати 
громадській думці погроза виборчої поразки. Він також 
передбачає, що учасники голосування (виборці) (1) знають, 
що роблять політики протягом терміну своїх повноважень 
та (2) активно беруть участь у виборчому процесі2.

Згідно з вільним мандатом депутат має керуватися лише 
законодавством та власною совістю, а вплив виборців на 
прийняття політичних рішень поза виборчим процесом 
зведений до мінімуму. При переході України до чистої про
порційної виборчої системи всі 450 народних депутатів 
України втратять безпосередній зв’язок з виборцями. Така 
ситуація може бути виправдана лише в економічно, полі
тично і культурно розвинутому суспільстві з усталеними 
демократичними традиціями та високим рівнем політико- 
правової культури. Якщо вибори до парламенту проводи
тимуться на пропорційній основі при голосуванні «закри
тими списками», коли громадянин не тільки не може впли
нути на розташування кандидатів у виборчому списку, а й 
взагалі знає «в обличчя» лише перших п’ять кандидатів у 
депутати (оскільки інформація тільки про них вказується 
у виборчих бюлетенях і лише їх фотографії повинні місти
тися на інформаційних виборчих плакатах), громадяни 
взагалі позбавляться можливості впливати на персональ
ний склад парламенту. З точки зору необхідності забезпе
чення провідної ролі громадян України в управлінні дер
жавними справами така перспектива не здається прогре
сивною.

1 Див.: Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические 
институты: Учеб, пособие: Пер. с франц. — С. 61.

2 Див., напр.: Dalton R. J. Citizen politics in Western democra
cies: public opinion and political parties in the United States, Great 
Britain, West Germany and France. — P. 127; Janda K., Berry J.M., 
Goldman J. The challenge o f democracy: government in Am eri
ca. — P. 247.
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Повернімося до форм участі громадян України у вибор
чому процесі. Участь громадян у виборах як д о в ір е н и х  або 
у п о в н о в а ж е н и х  о с іб  є одним із засобів забезпечення про
ведення виборів на засадах гласності, відкритості, неупере
дженості до кандидатів з боку органів влади, органів міс
цевого самоврядування, посадових і службових осіб цих 
органів. За новим Законом про вибори народних депутатів 
України 2004 р., що має ввести пропорційну виборчу си
стему в Україні, зникає така категорія учасників процесу 
виборів до парламенту, як довірені особи, які за змішаної 
виборчої системи представляли інтереси кандидатів у на
родні депутати — мажоритарників. Вибори до парламенту 
України, що відбулися в березні 2002 р., засвідчили, що 
партії (блоки) мають відповідальніше ставитися до призна
чення уповноважених осіб, оскільки для гідного представ
лення їх інтересів ці особи повинні мати відповідний рівень 
правової культури, необхідні знання виборчого законодав
ства і бажання ефективно працювати.

Важливу роль у взаємодії виборчих комісій з політич
ними партіями і кандидатами відіграє інститут оф іц ій н и х  
с п о с т ер іга ч ів , який дозволяє здійснювати широкий гро
мадський контроль за процедурою голосування і підрахун
ку голосів, що є одним із засобів запобігання фальсифікації 
результатів голосування. Існування такого інституту має 
бути гарантією забезпечення прозорості й відкритості ви
борчого процесу, надавати можливість громадянам брати 
активну участь у політичному житті. Закони «Про вибори 
народних депутатів України» і 2001 р., і 2004 р. виключа
ють з переліку офіційних спостерігачів представників гро
мадських організацій. Однак правознавцями неодноразово 
наголошувалося, що «внутрішні» позапартійні спостеріга
чі відрізняються від представників партій чи кандидатів 
тим, що останні більше зацікавлені в захисті інтересів сво
єї партії або окремого кандидата, аніж у забезпеченні спра
ведливості процесу голосування й захисту прав виборців. 
Громадські ж організації, не ставлячи собі за мету прийти 
до влади, не залишаються осторонь спостереження за за
конністю формування владних органів1.

1 Див.: Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і 
практики: 36. /Ред. кол.: М. М. Рябець (голова)таін. — К.: ЦВК, 
2001. — С. 335-336.
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У ч а ст ь  гр ом а дян  У к р а їн и  у  в и б о р а х  — це їх  гр ом а д я н 
с ьк и й  о б о в ’я з о к . Але у деяких (у тому числі розвинутих) 
країнах участь у виборах розглядається не лише як мораль
ний, а й як юридичний обов’язок. Серед цих країн — Ав
стрія, Бельгія, Болгарія, Бразилія, Греція, Данія, Італія, 
Нідерланди, Туреччина та ін. Покаранням за неявку на 
вибори в них є громадське осудження (догана); позбавлен
ня на певний час виборчих прав, яке супроводжується 
втратою права займати посади на державній чи муніципаль
ній службі; накладення штрафу в судовому порядку та 
найбільш суворе покарання — ув ’язнення на строк до декіль
кох місяців — застосовувалося в окремих країнах, що роз
виваються (в недалекому минулому — у Пакистані)1. Від
повідно до прецедентного права Європейського суду з прав 
людини, «вільні вибори» означає не ті, участь у яких має 
добровільний характер, а вибори, при яких (обов’язковий) 
акт голосування дає можливість вільного вибору2. Тобто 
громадяни можуть бути зобов’язані державою взяти участь 
у голосуванні, але за ними залишається право надати неза- 
повнений бюлетень (іншими словами, все-таки не проголо
сувати).

В Україні участь у виборах є добровільною, і здається, 
що в державі, де правова ідеологія ґрунтується на принци
пі, що люди є вільні та рівні від природи, немає сенсу при
мушувати громадянина, який не має власної політичної 
позиції або з деяких причин не бажає її висловлювати, 
брати участь у виборчому процесі.

Явище ухилення громадян від участі у виборах — а б
сен т еїзм  — як в Україні, так і в інших державах пояснюєть
ся аполітичністю громадян, їх пасивністю, виявленням 
недовіри до усіх кандидатів та до влади взагалі. « Не голосува
ти — теж позиція»3. Таке ухилення — це в основному про
яв соціально-політичної апатії, байдужого ставлення людей 
до здійснення своїх політичних прав. До його основних 
причин належать: низький рівень політичної активності

1 Див.: Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: 
Учебник. — С. 237.

2 Див.: ГомьенД., Харрис Д „ Зваак Л. Европейская конвенция 
о правах человека и Европейская социальная хартия: право и 
практика. — С .435.

3 Ков лер А- И. Избирательные технологии: российский и за
рубежный опыт. — М.: ИГП РАН, 1995. — С. 28.
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громадян; висловлення пасивного протесту населення про
ти антидемократичного законодавства, недосконалої ви
борчої системи, існуючого політичного режиму чи форми 
правління взагалі; прагнення людей бути над політикою 
як осереддям зіткнення егоїстичних інтересів та амбіцій; 
несприйняття конкретних рішень інститутів влади, еконо
мічних реформ, суспільно-політичних заходів тощо.

Як правило, у демократичних країнах голосує не наба
гато більше 50% виборців, іноді 6 0 -65 % , а часто — й мен
ше половини1. Так, при проведенні референдумів у Франції, 
Нідерландах щодо затвердження (незатвердження) Консти
туції Євросоюзу у травні-червні 2005 р. прогнозувалася явка 
виборців у 30% , і те, що насправді проголосувало близько 
60% їх громадян, вважалося надзвичайним досягненням. 
Тільки у країнах тоталітарного соціалізму публікувалися 
дані про майже 100-відсоткову явку на вибори.

На виборах Президента України 2004 р., за даними ЦВК, 
активність виборців у першому турі 31 жовтня становила 
74,92% , на повторному голосуванні (у другому турі) 21 
листопада — 80,85% , на повторному голосуванні («пере- 
голосуванні другого туру») 26 грудня — 77,32%2. Для по
рівняння: в голосуванні на виборах Президента України 31 
жовтня 1999 р. взяли участь 70,19% виборців, включених 
до виборчих списків, у повторному голосуванні на прези
дентських виборах 14 листопада 1999 р. — 74,92%, у все
українському референдумі 16 квітня 2000 р. — 78,77%, на 
виборах народних депутатів України 31 березня 2002 р. — 
65,22% виборців3. Тому не можна говорити про повну ви
борчу аполітичність громадян України, хоча зазначені 
явища все ж мають місце.

Абсентеїзм за певних обставин спричиняє важливі по
літичні та юридичні наслідки. У випадку, якщо у голосу
ванні взяла участь лише мінімальна кількість виборців, 
деформується сам процес формування державних інститу

1 Див.: Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: 
Учебник. — С. 236.

2 http://www.cvk. gov. ua/pls/vp2004/WP063?pt00t001f01=50 
0&PT001F01=502

3 Вибори до Верховної Ради України 2002 року: Інформ. -довід, 
вид. /  Ред. кол.: М. М.Рябець (голова) та ін. — К.: ЦВК, 2002. — 
С. 147.
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тів, їх легітимність, порушується конституційний принцип 
народовладдя. Від абсентеїзму завжди програє не тільки 
демократія, її політико-правові устої, але й значною мірою 
самі виборці, які своєю пасивною поведінкою не бажають 
безпосередньо впливати на політичні процеси суспільства, 
особисто брати на себе тягар відповідальності за формуван
ня владних інститутів1. Дослідження соціологів права 
свідчать, що на запитання про права громадянина та участь 
у соціальному і політичному житті колишні радянські 
громадяни (на відміну від громадян європейських країн) 
вкрай рідко згадують виборче право (5% ) і зовсім не вказу
ють участь громадянина у соціальному і політичному жит
ті, які здаються їм позбавленими конкретної реальності, 
як і демократична дія механізмів держави2. Соціологічні 
дослідження останніх років в Україні підтверджують, що 
певна частина її громадян взагалі не вважає участь у ви
борах (а можливо, і в референдумах) проявом громадської 
активності, розглядаючи її скоріше як обов’язок перед 
державою, наприклад, як і сплату податків. До того ж пере
важна більшість громадян України не демонструє грома
дянської активності, не бачить в ній потреби і не бере участь 
у жодних її проявах, окрім виборів3.

Особливості політичної поведінки в Україні зумовлені 
відсутністю багатого досвіду політичної участі та впливу 
соціальних груп на процес вироблення і прийняття полі
тичних рішень. Але якщо громадянин свідомо відстороня
ється від участі у виборах, він навряд чи має моральне 
право в майбутньому висловлювати своє незадоволення 
політичним курсом, на який він не намагався вплинути 
особистим волевиявленням на виборах. Хоча таке твер
дження є справедливим лише за умов, коли в суспільстві

1 Див.: Яворский В.Д. Принцип народовластия и абсентеизм 
/ /  Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. /  Відп. ред.
B. Я. Тацій. — X .: Нац. юрид. акад. України, 2002. — Вип. 52. —
C. 66, 69.

2 Див.: Курилъски-Ожвэн Ш. Правовое государство и гражда
нин: сравнительный анализ индивидуальных представлений во 
Франции, России и Венгрии / /  Конституционное право: Восточ
ноевропейское обозрение. — 1997. — № 3/4. — С. 46.

3 Див.: Якименко Ю. Гражданская активность в Украине: 
обречены ли мы иметь то, что имеем? / /  Зеркало недели. — 
2002. — 26 октября.
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волевиявлення громадян насправді має вагу і вплив на по
літичні процеси.

Роль політичних партій у виборчому процесі

Важливим правом, пов’язаним з участю громадян у ви
борчому процесі, є право на об’єднання. Кожна політична 
партія покликана захищати інтереси лише окремої части
ни суспільства, і це природно, тому що для захисту і реалі
зації потреб усього народу є держава. В Україні існує понад 
100 політичних партій, і їх кількість збільшується. Та і 
правники, і політологи визнають, що для стабільності по
літичного устрою держави оптимальною є наявність від 2 
до 5 партій.

Це підтверджують і дослідження європейськими вчени
ми виборчих процесів у Європі протягом 1885-1985 рр., які 
свідчать: якщо в країні існує від 2 до 5 партій, рівень ви
борчої стабільності майже постійний; коли їх кількість від 
6 до 10 — виборча нестабільність поступово зростає; коли 
ж кількість партій у країні сягає 11 і більше, крива вибор
чої нестабільності стрімко піднімається вгору1.

За спостереженнями М. Дюверже, якого вважають твор
цем сучасної теорії політичних партій, вся доктрина пред
ставництва була докорінно видозмінена розвитком партій. 
Віднині мова не йде більше про діалог між виборцем та об
раним, нацією і парламентом: між ними стоїть третій, що 
радикально змінює природу їх відносин. Перед тим як бути 
обраним своїми виборцями, депутат обирається партією: 
виборці ж лише ратифікують цей вибір, і обраний отримує 
подвійний мандат: від партії та від своїх виборців. Партії 
виражають громадську думку, але не меншою мірою вони 
ж її й утворюють; вони її формують, але вони ж її й дефор
мують — без цього справа ніколи не обходиться2.

За словами французького конституціоналіста Ф. Люше- 
ра, «брати участь у діяльності політичних партій — означає

1 Див.: Bartolini S., M air Р. Identity, competition and elec
toral availability . The stabilization  o f European electorates 
1885-1985. — New York, Port Chester, Melbourne, Sydney: Cam
bridge University Press, 1990. — C. 157-159.

2 Див. :Дюверже M. Политическиепартии: Пер. сфранц. — М.: 
Академ. Проект, 2002. — С. 428-429, 455.
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здійснювати свої політичні права, оскільки партії сприяють 
волевиявленню народу в ході виборів»1. На думку дослід
ника західних демократій Р. Далтона, виборчий зв’язок 
через політичні партії є основним підґрунтям громадян
ського впливу у представницьких демократіях: вибори є 
одним з небагатьох доступних методів досягти колективно
го вибору, заснованого на індивідуальних рішеннях. При 
голосуванні вибір між партіями поєднує індивідуальні упо
добання виборців щодо політичного лідерства, перетворю
ючи громадську думку на певні політичні рішення. Інші 
форми громадянської участі можуть виявляти істотний 
(реальний) вплив, але вони позбавлені цієї представницької 
якості2.

Як інколи доречно зазначається, не слід переоцінювати 
здатність інститутів громадянського суспільства карди
нально підвищити рівень громадянської активності. Ключ 
до вирішення цієї проблеми — це особистий вибір кожного 
громадянина3. Але попри це, роль політичних партій у ви
борчих процесах та у політичних процесах взагалі за умов 
їх прогресивного розвитку стає досить значущою. Якщо в 
українське суспільно-політичне життя будуть втілені праг
нення багатьох сучасних політиків до суто пропорційної 
виборчої системи, така роль політичних партій стане ви
рішальною. Позитивною ця тенденція може стати лише при 
появі розвинутої системи відповідальних політичних партій 
зі сформованими соціальними, економічними, політични
ми, ідеологічними платформами і програмами.

Значення інформаційного забезпечення виборів

Важливою формою участі громадян в управлінні дер
жавними справами під час виборів є участь у будь-яких 
формах передвиборної агітації, що не суперечать Консти
туції та законам України, репрезентування засобів масової

1 Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности: 
Пер. с франц. — С. 353.

2 Dalton R. J. Citizen politics in Western democracies: public 
opinion and political parties in the United States, Great Britain, West 
Germany and France. — P. 127.

3 Див.: Якименко Ю. Гражданская активность в Украине: об
речены ли мы иметь то, что имеем? / /  Зеркало недели. — 2002. — 
26 октября.
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інформації. Хоча ЗМІ й не належать до самостійних суб’єк
тів виборчих правовідносин, під час передвиборної агітації 
та виборів у цілому вони активно використовуються суб’єк
тами виборчого процесу.

Вибори до парламентів виконують функцію політичної 
соціалізації населення, розвитку його політичної свідомос
ті. У процесі виборчої кампанії громадяни особливо інтен
сивно опановують політичні цінності й норми, набувають 
політичних навичок і досвіду. У цей період значно зростає 
потік політичної інформації і пропаганди, активізується 
різнобічна політико-виховна робота, акцентується увага 
людей на найбільш актуальних політичних, економічних 
і соціальних проблемах, на альтернативних шляхах їх ви
рішення1. Вплив засобів масової інформації на суб’єктів та 
учасників виборчих кампаній є надзвичайно великим, 
часто навіть вирішальним, оскільки вони — джерело ін
формації2. Адже, як стверджується, «необробленої громад
ської думки не існує»3.

Сучасні засоби комунікації утворюють принципово нову 
ситуацію у політичному спілкуванні. ЗМІ стали основним 
джерелом політичної інформації для виборців. Раніше, для 
того щоб визначити політичну позицію, громадянин пови
нен був виконати певні дії — відвідати партійні збори або 
мітинг, отримати літературу, купити партійну пресу та ін. 
Бурхливий розвиток засобів масової комунікації, їх вдо
сконалення, модернізація, розповсюдження всесвітньої 
мережі Інтернет внесли досить суттєві зміни у цей процес. 
Нові канали отримання політичної інформації дещо зне
цінили колишні форми громадянської активності, зробили 
зайвими зусилля, які були необхідні раніше. Завдяки цьо
му «процес політичної орієнтації значною мірою втратив 
колективний характер»4. Але попри це такі зміни в інфор
маційній сфері необхідно характеризувати як прогресивні

1 Див.: Тодика О. Ю. Вибори до парламентів країн СНД (По
рівняльно-правовий аспект). — С. 45.

2 Роль та місце засобів масової інформації у виборчому про
цесі: 36. матер, міжнар. наук.-практ. конф. (доповіді, виступи, 
рекомендації). — К.: ЦВК, 2000. — С. 8 -9 .

3 Дюверже М. Политические партии: Пер. сф ранц.-С . 459.
4 Пшизова С. Н. Политические последствия технологического 

обновления избирательного процесса. — С.73.
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й позитивні, оскільки вони дозволяють швидко отримати і 
необхідну політичну інформацію з різноманітних джерел, і 
порівняти її та скласти власну думку. Інформованість є і 
необхідною умовою свідомого голосування. Отже, необхід- > 
но намагатися ці зміни опановувати й звертати на користь і 
гласності, неупередженості та спонукання громадян Укра- ] 
їни до позитивної політичної активності. !

П ер ед в и б о р н а  а гіт а ц ія  — найважливіший етап вибор- ] 
чого процесу. Вона є активним засобом політичної струк- \ 
туризації суспільства, а також формування свідомості й і 
поведінки громадян. Законодавець намагається мінімаль- j 
но регламентувати питання передвиборної агітації, надаю
чи можливість широкого простору учасникам виборчого 
процесу для самостійної, творчої діяльності1. Будь-яка ін
формація про учасників виборчих змагань, тиражована 
через ЗМІ під час виборчої кампанії, з функціональної точ
ки зору є об ’ єктивно агітаційною. Тобто вона спонукає 
споживачів цієї інформації до тих чи інших політичних ! 
оцінок, висновків і дій, у тому числі до конкретного воле
виявлення під час голосування2. Іноді навіть стверджують: 
«Виборча кампанія — це передвиборна агітація. Все інше 
у виборах — це або підготовка до передвиборної агітації, 
або результати передвиборної агітації»3.

В останні роки у виборчому лексиконі з’явилося чимало 
нових понять. Наприклад, поняття «PR» (public relations 
(англ.) — зв’язки з громадськістю) стало дуже поширеним 
унашій країні, «увійшло в моду». Але через цю «модність» 
його часто вживають доречно і недоречно, вкладаючи в 
нього здебільшого перекручений зміст: як «іміджмейкер- 
ство», «чорний PR», розрахований на цілеспрямоване ма
ніпулювання свідомістю громадськості. Початково ж «pu
blic relations» — це наука і мистецтво налагодження кон
тактів і підтримки добрих відносин із громадськістю, фор

1 Див.: Тодыка Ю. Н., Яворский В.Д. Выборы органов местного 
самоуправления: конституционно-правовой аспект. — С. 52.

2 Див.: Парламент України: вибори—98: Інформ.-аналіт. 
вид. /  Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. — К.: ЦВК, 1998. — 
4 .1 . — С. 490.

3 Роль та місце засобів масової інформації у виборчому процесі: 
36. матер, міжнар. наук.-практ. конф. (доповіді, виступи, реко
мендації). — С. 16.
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мування громадської думки у бажаному напрямку. Це 
спеціальна система управління інформацією (у тому числі 
соціальною), якщо управління розуміти як процес вироб
ництва інформації зацікавленою у ній стороною, поширен
ня готової інформаційної продукції через засоби комуніка
ції для спрямованого формування бажаної громадської 
думки1. Найбільш важливими у даному випадку є зусилля 
в управлінні новинами та контролі над потоком пов’язаної 
з клієнтом інформації2.

Спеціалісти відокремлюють «піар» і пропаганду, коли 
мова йде про політичну кампанію: методи і засоби PR діа
метрально протилежні пропагандистській діяльності. Та й 
цілі різні. Мета PR — побудувати довгострокові, засновані 
на довірі відносини клієнта (неважливо, у якій сфері) з 
громадською думкою. Мета пропаганди — переконати най
більшу чи певну кількість громадян суспільства в ідеології, 
що пропагується. Виборчі технології засновані перш за все 
на пропаганді, адже політична кампанія короткочасна. 
Демократія передбачає конкуренцію й у сфері ідеології, а 
відповідно і гарантовану кількість варіантів для рішення 
виборця3. Ці положення можуть також бути корисними при 
теоретичному і практичному визначенні понять і меж пе
редвиборної агітації, вдосконаленні законодавчого регулю
вання інформаційного забезпечення виборів в Україні.

Проблема обрання оптимальної виборчої системи 
для України

Дискусії про переваги різних виборчих систем — кла
сична тема конституційного права. За словами професора 
Страсбурзького університету Ж .-П. Жакке, обрання ви
борчої системи є надзвичайно відповідальним, оскільки

1 Див.: Корольков. Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, мето
дика, практика: Підручник. — К.: Вид. дім «Скарби», 2001.
С. 7 ,9 , 12, 17,20.

2 Manheim J. В. Strategic Public Diplomacy and American Foreign 
Policy: The Evolution of Influence. — New York: Oxford University 
Press, 1994. — P. 130.

3 Див.: Ханое Г. Г. Скандалы и компромат (использование 
контрпропаганды в современных политических кампаниях) / /  
Вести. МГУ. — Сер. 18: Социология и политология. — 1998. •— 
№ 4. — С. 106-107.
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результати виборів безпосередньо залежать від виборчої 
системи, яка застосовується. Виборча система впливає не 
лише на обрання представників, але також на характер і 
кількість політичних партій, а в більш широкому розумін
ні — і на державну систему1. Виборча система повинна, 
окрім усього іншого, давати змогу виборцям впливати на 
політику і забезпечувати високий рівень ефективності 
влади.

Обрання тієї чи іншої виборчої системи в конкретній 
країні диктується історичними умовами, специфічними 
завданнями політичного розвитку і культурно-політични
ми традиціями. Якщо в Англії та США протягом століть 
існує мажоритарна виборча система, то континентальна 
Європа схильна до пропорційної2. У Франції протягом \ 
200-річної республікансько-демократичної історії виборчі І 
системи поперемінно чергувалися (по декілька разів), а ’ 
одночасно з ними — типи політичних режимів. Останній — 
П’ята республіка (з 1958 р.) — пов’язаний з переходом від 
пропорційної виборчої системи до мажоритарної двотуро- 
вої. В Італії після 50-річного застосування пропорційної 
системи з 1994 р. здійснюється перехід до мажоритарної. 
У країнах колишнього Радянського Союзу, навпаки, у тра
диційні мажоритарні схеми вводяться принципи пропор
ційної системи.

До переваг м а ж ор и т а р н ої ви бор ч ої си ст ем и  відносять: 
більш тісний зв’язок депутата з територією, від якої він 
обраний; взаємозв’язок загальнонаціональних проблем з 
місцевими; політичну відповідальність кандидатів і депу
татів перед виборцями; тяжіння до утворення двопартійної 
системи й чергування двох партій у влади тощо. Вона дає 
змогу обиратися відомим особам і одночасно зобов’язує 
більше працювати безпосередньо у виборчих округах. До 
недоліків цієї системи виборів звичайно відносять: слабку 
представленість («електоральну диспропорційність»); не
участь голосів тих, хто «програв», у розподілі парламент
ських місць; партія, яка перемогла, може отримати біль

1 Див.: Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические 
институты: Учеб, пособие: Пер. с франц. — С. 75.

2 Збірник виборчих законів країн Центральної та Східної Єв
ропи /  За ред. С. Б. Нікса. — К.: Міжнар. фундація виборчих си
стем (IFES), 1995. — С. 62.
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шість у парламенті, не маючи його у масштабах країни; не 
виключені зловживання при «нарізці» округів та ін.

Щодо п р оп ор ц ій н ої в и б о р ч о ї си с т ем и , то основними її 
перевагами є те, що вона сприяє становленню багатопар
тійності; наявність більш-менш чітких партійних іденти
фікацій виборців; стимулювання коаліційних дій та коалі
ційної парламентської більшості тощо. Її недоліками є: 
передача партіям права призначати депутатів; тенденції до 
встановлення партійної олігархії; недостатній зв’язок об
раних з виборцями; слабкий вплив виборців на урядові 
рішення та ін. Пропорційна система виборів, як правило, 
стимулює багатопартійну систему, незацікавленість партій 
в об’єднанні. Вважається, що вона дає можливість сформу
вати коаліційний уряд, а також чітко поділити парламент 
на більшість і меншість, на владу й опозицію.

Дослідження понад 300 виборів у європейських країнах 
за період 1885-1985 рр. показало, що 70,6% з них були 
проведені за пропорційною системою проти 29,4% , які були 
реалізовані за мажоритарним принципом. Причому мажо
ритарна виборча система домінувала до Першої світової 
війни (84,7% від кількості виборів, проведених у 1885- 
1918рр.), авже потім вона застосовувалася лише в 10-15% 
випадків1. Чисті мажоритарні виборчі системи характер
ні для США і Великобританії; пропорційні — для Італії 
(до 1994 р.), Ізраїлю, Голландії. У більшості ж демократич
них держав, як правило, функціонують змішані виборчі 
системи.

З м іш а н а  ви бор ч а  си ст ем а  здебільшого застосовується 
у тих країнах, де відбувається пошук і становлення вибор
чих систем або існує необхідність досягнення компромісу 
між принципом представництва у парламенті різних по
літичних сил та стабільністю сформованого уряду2. До пере
ваг змішаної виборчої системи слід віднести те, що вона 
дозволяє виявити як реальний вплив політичної партії, так 
і популярність окремих кандидатів, що вкрай важливо для

1 Bartolini S., M airP. Identity, competition and electoral avail
ability. The stabilization of European electorates 1885-1985. — P. 
156.

2 Коментар Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» /  За ред. М. І. Ставнійчук, М. І. Мельника. — К.: Атіка, 
2002. — С. 13.
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суспільства, де політика все ще має не стільки інституцій- 
ний, скільки персоніфікований характер1.

Порівняльне вивчення виборчих систем та їх впливу на 
політичний процес показало, що та чи інша система виборів 
значним чином пов’язана з партійною структурою суспіль
ства, з типом існуючої в державі виконавчої влади (однопар
тійний чи коаліційний уряд) і з співвідношенням виконавчої 
та законодавчої гілок влади. Тому функціонування виборчої 
системи можна зрозуміти й оцінити лише у взаємозв’язку з 
формою правління в цій країні, характером влади, структу
рою її органів, типом партійної системи2. Таким чином, 
спостерігається стійка залежність: тип виборчої системи, 
форма правління та система партій у державі є повністю 
взаємозалежними, причому їх вплив є не одностороннім, а 
взаємним, вони взаємообумовлюють одне одного.

За спостереженнями європейських учених політичні 
об’єднання, які мають більшу підтримку, часто намагають
ся виступати на користь виборчої системи, яка давала б їм 
найбільші переваги. Для них кращою виборчою системою 
є та, яка гарантує їм максимум місць3. Очевидно, що серед 
більшості політичних сил в Україні вже визріла нагальна 
потреба у пропорційній виборчій системі. Слід зауважити, 
що при переході України на суто пропорційну систему ви
борів як при виборах народних депутатів, так і на певних 
рівнях місцевих виборів суттєво зменшуються можливості 
впливу громадян на державну політику за допомогою ви
борчого процесу. Значна кількість громадян України не має 
усталених політичних уподобань, зокрема через те, що самі 
партії не мають чітких, відмінних одна від одної політичних 
програм. По-друге, громадяни голосуватимуть фактично 
лише за назву партії, а не за «кандидатів у депутати від 
партії (блоку)», як формально записано у виборчому зако
нодавстві, коли до виборчого списку партії може вноситися 
до 450 кандидатів, тощо.

1 Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики: 
36. /  Ред. кол.: М. М. Рябець (голова) та ін. — С. 40.

1 Политология: Учеб, пособие /  Сост. и ред. Н. И. Сазонова. — 
X .: Фолио, 2001. — С. 476, 502.

3 Див.: Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические 
институты: Учеб, пособие: Пер. с франц. — С. 86.
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Переваги та вади тієї чи іншої виборчої системи є від
носними і жодна з них не є абсолютно справедливою, кра
щою або найбільш дієвою — все залежить від того, який 
контекст демократичної системи буде обраний мірилом 
порівняння1. У рішенні у справі «Матьє-Моен і Клерфейт 
проти Бельгії» Європейський суд з прав людини зазначив, 
що при будь-якій виборчій системі не можна уникнути 
феномену «загублених голосів». У зв’язку з цим будь-яка 
система повинна оцінюватися у світлі політичного розвитку 
країни2. Кожна нація заслуговує на виборчу систему, роз
раховану на свою унікальну культуру та середовище. Немає 
єдиної моделі демократії3. Ідеальних виборчих систем, які 
забезпечували б повне політичне представництво, не існує. 
До того ж досвід європейських країн свідчить, що «в усіх 
випадках зміни виборчої системи спостерігається підви
щення рівня виборчої нестабільності (volatility)»4. Тому з 
точки зору заохочення максимальної участі громадян у 
виборчому процесі, в управлінні державними справами 
вважаємо, що на даному історичному етапі розвитку Укра
їнської держави і суспільства вдосконалення змішаної ви
борчої системи було б найбільш доцільним.

Референдум як форма безпосереднього вираження 
волі народу

У тісному зв’язку з виборчими правами Конституція 
закріплює право брати участь у всеукраїнському референ
думі, який, як і вільні вибори, є найвищим безпосереднім 
вираженням волі народу. Його зміст полягає у прийнятті 
громадянами України нормативних положень Конституції, 
законів та інших найважливіших рішень загальнодержав
ного та місцевого значення шляхом голосування.

1 Политология: Учеб, пособие /  Сост. и ред. Н. И. Сазонова. ■ 
С. 486.

2 Див.: Калинина И. Право на свободные выборы / /  Конститу
ционное право: Восточноевропейское обозрение. — 2002. — 
№ 1. — С. 59.

3 International Foundation for Electoral Systems: Introduction 
to Programs and Activities. — Washington, 1993. — P. 24.

4 Bartolini S., M airP . Identity, competition and electoral ava
ilability. The stabilization of European electorates 1885-1985. — 
P. 152.
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У літературі нерідко поряд із терміном «референдум» 
використовується поняття «плебісцит», але ні в теорії, ні у 
практиці немає однозначного розмежування цих термінів. 
За часів античності в Афінах плебісцити (від лат. plebs — про
стий народ, scitum — рішення) — це рішення плебейських 
зібрань, що мали силу загальнодержавного закону1. Інколи 
плебісцит визначається як різновид референдуму (від лат. 
re fero — повідомляю, доповідаю), і по суті не робиться різ
ниці між референдумом, опитуванням населення і плебісци
том2. Інші вчені зазначають, що плебісцит — це інститут 
міжнародного права, що існує поряд з конституційно-право
вим інститутом всеукраїнського референдуму і може про
водитися відповідно до міжнародно-правових договорів, а 
не внутрішнього національного законодавства3. В основному 
зазначається, що плебісцит —- це опитування населення 
традиційно «з питань територіальних змін і врегулювання 
державних кордонів»4, «з метою визначення юридичної долі 
території, на якій воно проживає»5 або «з територіальних та 
інших конкретних державних питань»6.

Іноді поняттю «плебісцит» надається дещо негативне 
забарвлення. Так, за радянських часів вважалося, що «ім
періалістичні» або такі, що проводяться в умовах автори
тарних режимів, плебісцити (наприклад, проведений Піно- 
четом у Чилі в січні 1978 р.), є найбільш грубою формою 
маніпулювання волею мас7. Правознавцями відзначаються 
й «плебісцити бонапартистського типу», засновані на мані
пуляції народною волею з метою встановлення авторитарних

1 Див.: Ковлер А. И., Смирное В. В . Демократия и участие в по
литике: Критические очерки истории и теории. — С. 81.

2 Див.: Коток В. Ф. Референдум в системе социалистической 
демократии. — М.: Наука, 1964. — С. 4.

3 Див.: Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдуми в Украї
ні: історія та сучасність. — С. 60-61.

4 Там же.
5 Мучник А. Г. Комментарий к Конституции Украины. — 

С. 238.
6 Коток В. Ф. Референдум в системе социалистической демо

кратии. — С. 4.
7 Див.: Цвик М. В. Теория социалистической демократии (Го

сударственно-правовые аспекты). — С. 91; СафаровР. А. Институт 
референдума в условиях общенародного государства / /  Сов. гос-во 
и право. — 1963. — № 6. — С.15.
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режимів1. У науковій літературі з конституційного права 
також зазначається, що коли на референдум виноситься 
повний текст конституції або юридично і політично складні 
проблеми (заснування поста президента, другої палати пар
ламенту тощо), він перетворюється на плебісцит — голо
сування на підтримку особи (рідше — партії), що предста
вила проект, і політики, яка нею проводиться, що утворює 
передумови для маніпулювання думкою народу, зловжи
вання його довірою2.

Тому вживання терміну «плебісцит» в національному 
законодавстві України є недоцільним, оскільки це може 
ускладнити розуміння інституту референдуму і його за
стосування.

Участь у референдумах так само не обмежується для 
громадян України лише голосуванням. Законом України 
«Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 
1991 р.3 передбачені такі форм и у ч а с т і гр ом а дян  У к р а їн и  
у  р е ф е р е н д у м а х : ініціювання збирання підписів під вимо
гою проведення всеукраїнського чи місцевого референду
мів; організація і проведення відповідних зборів громадян; 
збирання підписів громадян під вимогою проведення рефе
рендуму; ведення агітації «за» або «проти» пропозиції про 
оголошення референдуму, прийняття закону або іншого 
рішення, що виноситься на референдум; робота в комісіях 
з референдуму; присутність у день проведення референдуму 
в приміщеннях для голосування або на засіданнях комісій 
з референдуму при підрахунку голосів і визначенні резуль
татів голосування (з метою забезйечення гласності) тощо.

Інститут референдуму дозволяє в різних формах залуча
ти народ до здійснення законодавчої влади або до консуль
тування з важливих національних проблем (options)4.

1 Див.: Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное 
право и политические институты: Курс лекций. — М.: ГУ ВШЭ, 
2002. — С. 39, 280.

2 Див.: Варламова Н. В. Конституционный процесс в России 
(1990-1993 гг.). — М.: Центр конст. исследований Моек, обществ, 
науч. фонда, 1998. — С. 112-113.

3 Відомості Верховної Ради України. 1991. — № 33.
Ст. 443.

4 Див.: Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические 
институты: Учеб, пособие: Пер. с франц. С. 56.
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Згідно з конституційним законодавством, в Україні є мож
ливість проведення як імперативних, так і консультативних 
референдумів (дорадчих опитувань громадян), хоча на 
останні немає вказівки в Конституції України і вони закрі
плені лише в Законі «Про всеукраїнський та місцеві рефе
рендуми». За твердженням учених-конституціоналістів 
вразливою ознакою консультативних референдумів є не
обов’язковість їх рішень та невизначеність питань, що на 
них виносяться і довільно тлумачаться ініціаторами про
ведення таких референдумів, так само, як їх результати1. 
Так, результати консультативного референдуму не є обов’яз
ковими для виконання, на компетентні державні органи 
лише покладається юридичний обов’язок розглянути їх і 
врахувати при прийнятті остаточного рішення з відповід
ного питання. Мабуть, робиться ставка на те, що цим дер
жавним органам буде політично важко зневажити громад
ською думкою, причому вираженою в урочистих умовах.

Необхідність обачності у використанні референдуму по
яснюється тим, що цей інститут може вийти на користь 
політикам, звільняючи їх від необхідності прийняти одну 
з позицій щодо «гарячого питання»2. Якщо ініціатива про
ведення референдуму належить голові держави, то рефе
рендум може становити «плебісцитарну небезпеку»3, 
оскільки референдум може бути «інструментом проведення 
президентських рішень «через голову» загальнонаціональ
ного представницького органу, не рахуючись із його думкою 
і обмежуючи його законодавчий простір»4. Такої небезпеки 
не існує, коли референдум проводиться насправді на ви
могу громадян, тобто за народною ініціативою (ч. 2 ст. 72 
Конституції України).

1 Див.: Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдуми в Украї
ні: історія та сучасність. — С. 44.

2 Janda К., Berry J. M., Goldman J. The challenge of democracy: 
government in America. — P. 246.

3 Див.: Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические 
институты: Учеб, пособие: Пер. с франц. — С. 56.

4 Кривенко Л. Т. Право громадян України брати участь у все
українському референдумі: теоретичні та конституційні пробле
ми / /  Акт. проблеми формування правової держави в Україні. До 
50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних сво
бод: Матер, міжнар. наук.-практ. конф.: У 2 ч. — X .: НЮАУ, 
2000. — Ч. 1 — С. 174.
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Факт проголошення всеукраїнського референдуму 16 квіт
ня 2000 р. за народною ініціативою збудив неабиякий інте
рес у громадськості та різних політичних сил, викликавши 
чимало спорів і діаметрально протилежних думок. Так, 
багато питань викликає неврегульований порядок призна
чення референдуму за народною ініціативою; його об’ єкт 
також не визначено; не було згоди стосовно природи всеу
країнського референдуму 2000 р .: яким він мав бути — кон
ституційним чи консультативним. Результатом усіх цих 
невизначеностей стало те, що він майже не потягнув за со
бою жодних юридичних наслідків1, а лише на деякий час 
спричинив жваве обговорення необхідності впливу його 
результатів на державний устрій та їх «імплементації» до 
чинного законодавства України.

Отже, інституту референдуму в Україні бракує відпо
відного конституційно-правового процесуально-процедур
ного регулювання. Необхідним є новий закон про референ
думи, який чітко визначив би термінологію, процедури 
проведення референдумів та — що, мабуть, найбільш важ
ливо — механізм втілення його результатів у державно- 
правове життя.

Вибори і референдуми за своєю суттю не є кінцевим ета
пом, вони — важливий крок на шляху демократичного 
розвитку держави і суспільства. У виборчому процесі реа
лізується більшість елементів, притаманних демократії: 
право брати участь в управлінні державними справами, 
свободи слова та об’єднань. Виборча кампанія — це прояв 
основних принципів демократії за умов участі громадян на 
всіх її етапах.

Причинами неналежного застосування виборчого і ре- 
ферендумного законодавства є перш за все недосконалість 
самих законів, їх невизначеність з окремих досить важли
вих питань, особливо відсутність юридичної відповідаль

1 Можна зазначити лише включення до Закону «Про внесення 
змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. (має набрати 
чинності з 1 січня 2006 р.) положення щодо права Президента 
України достроково припинити повноваження Верховної Ради 
України, якщо протягом одного місяця у Верховній Раді не сфор
мовано коаліцію депутатських фракцій. Подібна вимога була 
сформульована в одному з питань всеукраїнського референдуму 
як необхідність сформувати «постійно діючу парламентську біль
ш ість».
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ності за порушення виборчого законодавства. «Кращий : 
Закон — це той, який не потребує роз’яснень, сприймаєть- і 
ся однаково всіма громадянами »1. Але хоч яким досконалим : 
був би виборчий закон, хоч як детально регулював він усі < 
основні процедурні питання, при кризовому стані право-1 
свідомості та правової культури суб’єктів і учасників ви
борчого процесу він може залишатися приписом, який існує 
для того, щоб його порушувати. Підвищення ж рівня право
вої культури учасників виборчого процесу можливе лише І 
за умов спільних дій організаторів виборів — виборчих 
комісій усіх рівнів, центральних і місцевих органів вико
навчої влади й органів місцевого самоврядування, а також 
політичних партій, громадських організацій, засобів масо
вої інформації, наукових установ і навчальних закладів.

§ 4. Поняття і система конституційно-правових 
гарантій права громадян України на участь 

в управлінні державними справами

Проблема гарантій прав і свобод людини та громадянина! 
на сучасному етапі є важливим предметом наукових по
шуків. Це значною мірою зумовлено тим, що Конституція 
України піднесла на якісно новий рівень систему юридич
них гарантій прав і свобод особи. Але сучасний стан їх на
укового осмислення не охоплює всіх аспектів даної про
блеми. У зв’язку з цим виникає потреба не лише в загальній 
теорії правових гарантій, а й у розробці питання конститу
ційних гарантій (їх поняття, видів, системи й ролі) щодо 
окремих суб’ єктивних прав громадян і, зокрема, їх осно
воположного політичного права — брати участь в управлін
ні державними справами. Вивчення всієї системи його га
рантій має не лише теоретичне, але й велике практичне 
значення. Вирішення відповідних теоретичних питань має 
об’ єктивно сприяти вдосконаленню механізму втілення 
цього права в життя, а також позитивно вплинути на по
дальше дослідження політичних прав громадян України.

Загальні теоретичні положення про гарантії прав і свобод, 
викладені у працях дореволюційних дослідників (П. Логі-

1 Україна. Вибори-98: Досвід. Проблеми. Перспективи: 36. 
матер, міжнар. наук.-практ. конф. (доповіді, виступи, рекомен
дації) /  Гол. ред. М. М. Рябець. — К.: ЦВК, 1999. — С. 116.
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нов, П. Люблінський)1, радянських учених (В. М. Алек
сандров, А. О. Астрахань, Н. О. Боброва, Л. Д. Воєводін, 
В. Є. Гулієв, В. Т. Кабишев, В. О. Кучинський, В. О. Лебедев,
О. І. Лєпьошкін, С. Л. Лисенков, О. В. Міцкевич, Ф. М. Ру- 
динський, Ц. А. Ямпольська та ін.)2 та сучасних українських 
(Т. М. Заворотченко, В. В. Речицький, В. Ф. Погорілко, 
Ю. М. Тодика, О. Ю. Тодика, І. С. Щебетун та ін.)3 і росій
ських науковців (М. В. Баглай, Р. Ю. Горлачов, С. В. Ка-

1 Див.: Логинов П. Краткий повторительный курс русского 
государственного права, применительно к программе для испы
таний в комиссии юридической: Учебник. — Казань: Типогр. Н. А. 
Ильяшенко, 1890. — 188с.; Люблинский 77. if. Конституционная 
или административная гарантия? — Ярославль: Типогр. Губерн
ского Правления, 1913. — 116 с.

2 Див.: Александров В. М. Государственно-правовые гарантии 
основных социально-экономических прав советских граждан: 
Автореф. дис... канд. юрид. наук /  Ленинград, гос. ун-т. — 
Л., 1989. — 16 с.; Астрахань А. А.Гарантии и пределы осущест
вления конституционных прав и свобод советских граждан: Ав
тореф. дис... канд. юрид. наук /  Юрид. ф-т МГУ им. М. В. Ломо
носова. — М., 1986. — 25 с.; Боброва Н.А. Гарантии реализации 
государственно-правовых норм. — Воронеж, 1984. — 163 с.; 
Кабышев В. Т. Правовые институты и конституционные гарантии 
непосредственного социалистического народовластия в совет
ском государстве: Автореф. дис... канд. юрид. наук /  Сарат. юрид. 
ин-т. — Саратов, 1969. — 24 с.; Лебедев В. А. Конституционные 
юридические гарантии социалистической законности: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук /  МГУ им. М. В. Ломоносова. — М., 
1983. — 23 с.; Лепешкин А. И. Правовое положение советских 
граждан. — М.: Мысль, 1966. — 56 с.; Лысенков С. Л. Гарантии 
прав и свобод личности в советском обществе: Автореф. дис... канд. 
юрид. наук/ИГПАН Украинской ССР. — К., 1976. — 23с .;Миц- 
кевич А. В. О гарантиях прав и свобод советских граждан в обще
народном социалистическом государстве / /  Сов. гос-во и право. — 
1963. — № 8. — С. 24-33; ЯмпольскаяЦ. А  О субъективных правах 
советских граждан и их гарантиях. — С. 145-226.

3 Див.: Заворотченко Т. М. Конституційно-правові гарантії 
прав і свобод людини і громадянина в Україні. — 19 с.; Погоріл
ко В. Ф., Головченко В. В., Сірий М. І. Права та свободи людини і 
громадянина в Україні. — 52 с Речицкий В. В. Конституционные 
гарантии права граждан СССР на участие в управлении государ
ственными и общественными делами. — 211 с.; Тодика Ю. М. 
Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина 
/ /  Конституційне право України: Підручник /  За ред. Ю. М. Тоди- 
ки, В. С. Журавського. — С. 117-174; ТодыкаЮ.Н., ТодыкаО.Ю.

175



лашніков, В. П. Капиш, М. Ю. Козлов, О. А. Лукашева,
Н. І. Раздималіна, М. В. Рибкіна, Є. М. Хазов, О. О. Шилов 
та ін.)1, створили теоретичне підґрунтя для дослідження 
проблеми гарантій права громадян України брати участь в 
управлінні державними справами.

Реальність конституційного права громадян на участь 
в управлінні державними справами означає такий стан, 
коли кожна людина фактично може в юридично припус
тимих межах безперешкодно, за власним розсудом корис
туватися передбаченими ним можливостями і вимагати від 
компетентних органів забезпечення цих прав.

Єдиної точки зору щодо класифікації гарантій прав та 
свобод людини і громадянина не існує, тому це питання має 
дискусійний характер. Як правило, автори виділяють за
гальні і спеціальні, фактичні і юридичні, об ’ єктивні й 
суб’єктивні, прямі і непрямі, державні і суспільні гарантії. 
Так, поділу гарантій на загальні і спеціальні науковці на

Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Укра
ине. — 368 с.; Щебетун I. С. Організаційно-правові гарантії міс
цевого самоврядування в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. 
наук /  Нац. юрид. акад. України. — X ., 2002. — 17 с.

1 Див.: Горлачев Р. Ю. Конституционно-правовые гарантии 
непосредственной демократии в Российской Федерации. — 
176 с.; Калашников С. В. Система конституционных гарантий 
обеспечения прав и свобод граждан в условиях формирования в 
России гражданского общества. — С. 17-25; Капыш В. П. Консти
туционные гарантии обеспечения экономических прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук /  Рос. акад. гос. службы при Президенте 
РФ. — М., 2002. — 24 с Козлов М. Ю. Правовой статус личности: 
гарантии реализации: Историко-теоретический аспект: Автореф. 
дис... канд. юрид. наук. — СПб., 2000. — 21с.; РаздымалинаН.И. 
Механизм реализации гарантий прав и свобод граждан в сфере 
охраны общественного порядка. — 26 с.; Ростовщиков И. В., Ро- 
стовщикова О. В. О юридических гарантиях прав и свобод человека 
/ /  Рос. юрид. журнал. — 2000. — № 4. — С. 26-33; Рыбкина М. В. 
Конституционные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина в России и гарантии их реализации: Автореф. дис... 
канд. юрид. наук /  Санкт-Петербург, ун-т МВД России. — СПб, 
2000. — 20 с.; Хазов Е.Н. Юридические гарантии основных прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина в России. — 209 с.; 
Шилов А. А. Государственные гарантии обеспечения личных прав 
и свобод граждан в Российской Федерации. — 25 с.
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дають різного змісту. Відповідно до першої, найбільш 
усталеної точки зору, загальні гарантії — це гарантії еко
номічні, політичні, ідеологічні, соціальні, духовні (куль
турні) тощо, тобто такі, що знаходяться за межами права і 
відповідають різним сферам суспільних відносин; спеціаль
ні ж — гарантії юридичні (правові).

У правовій науці вже склалося переконання, що окреме 
суб’ єктивне конституційне право може мати свою пред
метно конкретизовану систему гарантій. У зв’язку з цим 
існує й інша пропозиція — тлумачити розглядувані термі
ни таким чином: загальні гарантії — ті, що стосуються 
реалізації всіх конституційних прав і свобод, а ті, що мають 
відношення до реалізації одного якогось права (особливі 
гарантії кожного права), — спеціальні1. Для позначення 
такого розмежування інколи пропонується також застосо
вувати терміни «універсальні» і «специфічні»2. Обидва ці 
розуміння (з необхідними доповненнями) використовува
тимуться в цьому дослідженні для розгляду системи гаран
тій стрижневого політичного конституційного права гро
мадян України — брати участь в управлінні державними 
справами.

Система юридичного забезпечення прав і свобод особи 
функціонує в певному соціальному, політичному, еконо
мічному, ідеологічному контексті, який може як знижува
ти, так і підсилювати ефективність її дії. Загальносоціаль- 
ні умови в сукупності складають макросередовище існуван
ня, функціонування та розвитку механізму забезпечення 
прав і свобод особи, зумовлюють можливість фактичного 
здійснення прав і свобод, повноту задоволення опосеред
кованих ними інтересів і потреб індивідів3. Необхідні умо
ви й атмосфера для безперешкодної реалізації права полі
тичної участі створюються в єдино можливому для цього 
середовищі — в межах громадянського суспільства. Розви

1 Див.: Гулиев В. Е„ Рудинский Ф. М . Социалистическая демо
кратия и личные права. — С. 154-155; Речицкий В. В. Конститу
ционные гарантии права граждан СССР на участие в управлении 
государственными и общественными делами. — С. 74, 104.

2 Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Права і свободи людини та 
громадянина: Навч. посібник. — X .: Факт, 2001. — С. 114.

3 Див.: Волинка К. Г. Проблеми становлення единого механіз
му забезпечення прав і свобод особи. — С. 43-44.
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1
неність громадянського суспільства підвищує інтенсивність 
і поліпшує якість громадянської участі та запобігає зло
вживанню владою.

У структурі громадянського суспільства визначними є 
економічні відносини. За радянських часів провідними 
вважалися е к о н о м іч н і г а р а н т ії прав особи, виходячи з 
теорії «базису і надбудови». Сьогодні, при кардинальній < 
зміні ідеології, такий підхід часто категорично відкидаєть-1 
ся. Але в основі життя сучасного суспільства — як це і було 1 
завжди — лежить економіка. Щодо політичних конститу
ційних прав, то тут зв’язок із загальними для всіх прав 
економічними гарантіями опосередкований, але суттєвий. 
Економічні успіхи створюють передумови для утворення 
нормального соціально-психологічного клімату в країні, 
спокою, впевненості громадян у непорушності своїх прав, 
а отже, бажання залучатися до мирного вирішення загаль
них справ.

У країнах з розвиненою ринковою економікою основною 
економічною гарантією прав громадян вважається володін
ня власністю, що дає змогу людині незалежно реалізовувати 
свої права, свободу вибору занять, все більш масовим стає 
«середній клас»1. Економічними передумовами участі гро
мадян в управлінні можуть стати наявність стабільного 
економічного розвитку суспільства, визнання і захист рівним 
чином всіх форм власності (зокрема приватної), власності на 
землю, утвердження в суспільстві поважного ставлення до 
власника, закріплення свободи економічної діяльності, со
ціально зорієнтована ринкова економіка, економічне зро
стання і достатньо високий рівень добробуту, економічна 
стабільність, подолання крайньої поляризації населення за 
прибутками, матеріальне благополуччя людей тощо.

Загальні економічні гарантії прав громадян втілені в 
конституційні положення про рівність перед законом усіх 
суб’єктів права власності та захист державою їх прав (ст. 13 
Конституції України); справедливість і неупередженість 
розподілу суспільного багатства (ст. 95); непорушність 
права приватної власності (ст. 41) тощо.

1 Див.: Сравнительное конституционное право: Учеб, пособие 
/  Авт. кол.: Б. Н. Топорнин, В. Е. Чиркин, Ю. А. Юдин и др. /  Отв. 
ред. В. Е. Чиркин. — С. 166.
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На пожвавлення політичної діяльності громадян безпо
середньо впливають п о л іт и ч н і га р а н т ії, оскільки вони 
існують у тій же сфері суспільних відносин. Сьогодні Укра
їна відходить від тоталітарного минулого, і цей процес іде 
складно, суперечливо. Політичними гарантіями участі 
громадян України в управлінні мають стати: дійсне повно
владдя народу; демократична політика держави, спрямо
вана на створення умов для всебічного розвитку політичної 
активності громадян; відсутність жорсткої конфронтації, 
наявність консенсусу різних політичних сил, що виключає 
дестабілізацію політичної ситуації в державі; запроваджен
ня в організації та діяльності державного апарату демокра
тичних засад; багатопартійна система, плюралізм і глас
ність у суспільстві; поділ влади й рівновага її гілок; спря
мованість державної політики на залучення громадян до 
прийняття політичних рішень; демократична виборча си
стема, можливість реального політичного вибору, свобода 
опозиції, авторитет влади тощо.

С оц іа л ьн і га р а н т ії конституційних настанов про мож
ливість участі громадян в управлінні — це соціальна зорі- 
єнтованість політики держави, згладжування існуючих 
суперечностей між соціальними групами населення, роз
в’язання проблем соціальної політики (освіти, праці, за
робітної плати, охорони здоров’я, соціального забезпечен
ня), сприятливий соціальний клімат у суспільстві, соціаль
не партнерство між людиною і державою, соціальна спра
ведливість тощо.

Ід ео л о гіч н и м и  га р а н т ія м и  участі в управлінні має бути 
наявність загальнодержавної правової ідеології, що консо
лідувала б суспільство на демократичних засадах, високий 
рівень загальної політичної та правової культури (він може 
скластися лише в умовах тривалого демократичного прав
ління), громадська свідомість і політична освіченість гро
мадян, юридична грамотність населення, підвищення 
рівня суспільної та індивідуальної правосвідомості, ідеоло
гічна багатоманітність, морально-психологічний клімат у 
суспільстві, запровадження в життя досягнень юридичної 
науки, інформаційна політика держави, почуття громадян
ської відповідальності у громадян, їх налаштованість на 
використання інститутів політичної участі, розвиток по
чуття соціальної солідарності, причетності до загальних

179



справ, розуміння того, як працює демократична система, 
зв’язування власних інтересів з публічними тощо.

У Конституції України загальні ідеологічні гарантії відо
бражені в положеннях про ідеологічну багатоманітність 
суспільного життя, неприпустимість визнання державою 
жодної ідеології обов’язковою, заборону цензури (ст. 15); 
сприяння з боку держави консолідації та розвиткові укра
їнської нації, її історичної свідомості, традицій і культури 
(ст. 11) тощо.

У сучасних умовах набуває особливого значення вихо
вання громадянськості як поважного ставлення до консти
туційних принципів і норм, почуття поваги до Конституції 
та законів, громадянського обов’язку, шанобливого став
лення до прав і законних інтересів інших осіб. Основи 
культури громадянськості як намагання громадян кори
стуватися своїми конституційними правами та виконувати 
обов’язки, почуття громадянської гідності мають вихову
ватися ще в загальноосвітніх закладах.

Політична активність громадян не може бути введена 
ніякими політичними деклараціями і законодавчими ак
тами, вона вирішальним чином залежить від стану суспіль
ної свідомості, наявності та поширення в ній відповідних 
знань, цінностей та навичок. Свідома політична участь як 
використання політичних прав і свобод можлива лише на 
основі їх знання. Для підвищення політичної активності 
громадян надзвичайно важливе розширення гласності, 
інформованості громадян, достовірності й доступності ін
формації органів державної влади, що є джерелом форму
вання громадської думки. Особлива увага має приділятися 
інформаційній галузі під час виборчих кампаній: поширен
ню інформації про результати вивчення громадської думки, 
політичній рекламі, рівним умовам розподілу часу для 
передвиборної агітації. Без належної системи інформуван
ня виборчі права спотворюються таким феноменом суспіль
но-політичного життя, як популізм. Участь громадян в 
управлінні може отримувати ознаку реальності лише при 
забезпеченні високого рівня гласності та врахування гро
мадської думки.

Юридичні гарантії конституційних прав сприяють їх 
реалізації у правовідносинах. Забезпечення ефективності 
механізму реалізації права громадян на участь в управлін
ні державними справами пов’язано головним чином з його
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юридичними гарантіями, що мають системний характер. 
Політичні права називають негативними в тому розумінні, 
що держава, на відміну від забезпечення соціально-еконо
мічних прав, повинна просто утримуватися від посягання 
на ці права і свободи. Але цього недостатньо. Держава має 
забезпечити такий стан політичної та правової системи, 
який би гарантував здійснення політичних прав.

Питання про поняття юридичних гарантій прав і свобод 
громадян трактується вченими-правниками по-різному. 
При цьому ключовими в їх визначеннях виступають термі
ни «умови», «передумови», «середовище», «вимоги», «засо
би», «комплекси правових заходів», «інструменти», «спосо
би», «прийоми», «методи», «норми» та «інститути», «прин
ципи», «процедури», «знаряддя», «сукупність чинників, 
що позитивно впливають на процес реалізації» досліджу
ваного права, «об’єктивні закономірності розвитку», «за
кріплення прав, свобод та обов’язків людини і громадяни
на нормами права» і «правомірна діяльність держави», що 
забезпечують фактично безперешкодну реалізацію (здій
снення), всебічну охорону і захист прав, свобод та законних 
інтересів громадян або «утворюють рівні можливості» для 
їх здійснення.

Відповідно до найбільш широкого тлумачення поняття 
гарантій прав і свобод людини гарантіями можуть висту
пати будь-які норми та інститути, які позитивно впливають 
на перетворення того чи іншого суб ’ єктивного права у 
життя, незалежно від їх основної функціональної ролі. 
Вони можуть стимулювати суб’єкта до реалізації належ
ного йому права, полегшувати процес його реалізації, 
служити меті заохочення громадянина за виявлену ним 
соціально-правову активність і т.д. Гарантування створює 
той правовий клімат, в якому відбувається реалізація га
рантованого права. Таким чином, у контексті Конституції 
практично будь-яка норма, положення або інститут здій
снюють функцію забезпечення якогось виду конституцій
них відносин, і тому для визнання за ними ролі гарантій 
не існує меж1. У такому разі як правові гарантії конститу
ційних прав і свобод може розглядатися будь-який юри-

1 Див.: Речицкий В. В. Конституционные гарантии права граж
дан СССР на участие в управлении государственными и обще
ственными делами. — С. 74, 79-80.
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дичний феномен, якщо він сприяє перетворенню основних 
прав і свобод у життя1.

Іноді вказується, що правове, конституційне гаранту
вання являє собою не просто надання правової допомоги в 
реалізації суб’єктивного права, а виступає як дія особливо
го «механізму гарантування». Нерідко зазначається, що у 
проблемі правових гарантій величезне значення має питан
ня ефективності гарантій та їх «забезпечення»2. Необхідно 
зауважити, що досягнення ефективності правового і кон
ституційного гарантування не є самоціллю, а забезпечення 
прав і свобод є фактично синонімом їх гарантування. Га
рантії не існують заради гарантування, вони мають так би 
мовити обслуговуючий, допоміжний характер, а головною 
метою залишається практична реалізація гарантованого 
суб’єктивного права, втілення закладених у ньому правових 
можливостей у суспільно-політичне життя.

Юридичні гарантії права громадян України на участь в 
управлінні державними справами є сукупністю правових 
норм та інститутів, закріплених у Конституції та галузево
му законодавстві (не тільки конституційному, а й адміні
стративному, кримінальному, фінансовому та ін.), що за
безпечують громадянам можливість реалізувати свою по
літичну участь. Якщо загальносоціальні гарантії політич
них прав громадян зароджуються в межах громадянського 
суспільства, то їх юридичною гарантією є існування право
вої держави.

За сферою дії юридичні гарантії всіх прав громадян по
діляють на м іж н а р одн і та в н у т р іш н ь о д ер ж а в н і. Основне 
завдання, пов’язане із захистом прав і свобод людини, по
кладене на національні судові системи. Але проблема повно
ти і гарантованості прав і свобод людини набула у сучасно
му світі глобального значення. Міжнародно-правові гаран
тії прав громадян можна в свою чергу поділити на норма
тивні (міжнародні договори (декларації, пакти, конвенції), 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, які відповідно є частиною національного законо

1 Див.: Воєводин Л.Д. Система конституционных прав и свобод 
советских граждан. Юридические условия и средства их обеспе
чения и охраны. — С. 41.

2 Див.: Горлачев Р. Ю. Конституционно-правовые гарантии 
непосредственной демократии в Российской Федерации. — 
С. 70.
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давства України і містять міжнародні стандарти з прав 
людини) та інституційні (міжнародні правозахисні меха
нізми, зокрема Європейський суд з прав людини). Сама 
наявність міжнародно-правових гарантій прав громадян не 
лише підвищує рівень їх гарантування, але й дисциплінує 
державні органи в їх забезпеченні, що сприяє інтеграції 
держави в європейське і міжнародне співтовариство.

Спеціальні (юридичні) гарантії, спрямовані на здійснення 
прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, класифіку
ють за галузевим принципом. Конституційні гарантії прав і 
свобод громадян — це вид правових (юридичних) гарантій. 
Вони вирізняються в загальній системі гарантій прав та сво
бод людини і громадянина тим, що в силу своєї важливості 
піднесені до рівня конституційного регулювання, тобто за
кріплені в Конституції України. Поняття ж «конституційно- 
правові гарантії» використовується як більш широке по
рівняно з «конституційними гарантіями», оскільки перші 
передбачені не лише Конституцією, а й поточним конститу
ційним законодавством. Мета цього дослідження — зосере
дити увагу саме на конституційно-правових гарантіях інте
груючого політичного права громадян України.

Конституційно-правові гарантії права громадян Укра
їни на участь в управлінні державними справами — це 
система найважливіших приписів, закріплених у Консти
туції України та конституційному законодавстві, що забез
печують практичну реалізацію закладених у ньому право
мочностей. Відповідно до поділу конституційно-правового 
механізму реалізації права громадян України на участь в 
управлінні державними справами на нормативну основу та 
інституційний елемент, за способом впливу на процес ре
алізації його конституційно-правові гарантії також можна 
поділити на нормативні й інституційні (організаційні).

Н о р м а т и в н і  к о н с т и т у ц ій н о -п р а в о в і  га р а н т ії  права 
громадян на участь в управлінні державними справами за 
характером правових норм поділяються на матеріальні та 
процесуальні (останні включають особливий нормативно- 
правовий засіб забезпечення політичних прав громадян — 
юридичну відповідальність). Добре розроблений і закріпле
ний у Конституції та законах України механізм реалізації 
конституційного права громадян на участь в управлінні 
державними справами має забезпечувати найповніше й 
найефективніше його здійснення, а отже, також є консти
туційно-правовою гарантією його реалізації.
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Як зазначає Ю. М. Тодика, проблемою конституційного 
права є те, що реалізація багатьох норм матеріального пра
ва не забезпечена належним чином процесуальними нор
мами. Адже тільки тоді повного мірою запрацює механізм 
конституційно-правового регулювання і конституційно- 
правової відповідальності1. Дотримання встановлених за
конодавством процедур участі громадян у виборчих і рефе- 
рендумних кампаніях, подання і розгляду звернень грома
дян є однією з важливих гарантій права громадянина на 
участь в управлінні державними справами. Деякі політич
ні права і свободи дійсно залишаються для більшої частини 
громадян України недостатньо гарантованими у конститу
ційно-правовому порядку через відсутність законодавчо 
встановленої процедури їх здійснення (наприклад, щодо 
впровадження результатів всеукраїнського референдуму, 
порядку відбору громадян на державну службу тощо), для 
чого їх дієві процесуальні гарантії повинен закріплювати 
законодавець.

Важливою конституційно-правовою гарантією здійснен
ня права громадян України на участь в управлінні є інсти
тут к о н с т и т уц ій н о ї в ід п о в ід а л ь н о с т і. Наприклад, норма
тивне закріплення відповідальності за порушення вибор
чого законодавства побудовано на поєднанні конституційно- 
правової відповідальності та відповідальності, яка має ад
міністративний і кримінальний характер. Прикладами 
негативних наслідків (своєрідних видів конституційно- 
правової відповідальності) у разі порушення норм виборчо
го законодавства є: дострокове припинення повноважень 
виборчої комісії або її члена; скасування рішення про реє
страцію кандидата (кандидатів) Центральною виборчою 
комісією; зобов’язання ЗМІ спростувати недостовірну ін
формацію; дострокове припинення повноважень офіційно
го спостерігача виборчою комісією; визнання дільничною 
комісією голосування на виборчій дільниці недійсним тощо. 
Органами, які можуть застосовувати ці види відповідаль
ності, є відповідні виборчі комісії та суд. Недостатньо ви
рішеною залишається проблема відповідальності суб’єктів 
виборчого процесу і ЗМІ за порушення виборчого законо
давства у частині ведення передвиборної агітації.

1 Див.: Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории 
и практики. — С. 192.
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Як не прикро, але практики свідчать, що «чистих» ви
борчих кампаній не буває. У такій ситуації обмежити кан
дидата і його команду в боротьбі за владу можна тільки 
законодавчими рамками, забезпечивши невідворотність 
покарання за будь-яку протиправну дію. Закони «Про ви
бори народних депутатів У країни », « Про вибори Президен - 
та України» рясніють формулюваннями на зразок «...за
бороняється», «...несе відповідальність, установлену за
коном», не встановлюючи конкретної відповідальності. 
Тому актуальним є вдосконалення і синхронізація чинного 
законодавства (конституційного, адміністративного, кри
мінального), конкретне визначення важелів впливу на 
порушників.

Ін с т и т у ц ій н і (о р га н із а ц ій н і)  га р а н т ії відображають 
динамічний бік конституційно-правових гарантій. Чільне 
місце у системі органів державної влади, що можуть гаран
тувати здійснення прав людини у сфері політичної участі, 
посідає Верховна Рада України. Конституція виділяє не 
тільки принцип обов’язковості саме законодавчого визна
чення прав та свобод людини і громадянина та їх гарантій, 
а й контрольні функції парламенту в цій сфері. Президент 
України є гарантом прав і свобод громадян. Цю функцію 
він реалізує як у своїй особистій діяльності, так й ініціюючи 
закони, видаючи укази, спрямовані на захист правового 
положення особи (наприклад, укази щодо заходів з підви
щення правової культури, вдосконалення роботи зі звер
неннями громадян тощо). Правосуддя є найбільш ефектив
ною і демократичною формою захисту політичних прав та 
свобод людини і громадянина.

Конституційний Суд захищає права та свободи людини 
і громадянина від можливих порушень. Вирішуючи питан
ня про конституційність законів, інших правових актів або 
їх окремих положень, здійснюючи офіційне тлумачення 
Конституції та законів України, Конституційний Суд зо
середжує увагу насамперед на тих аспектах, які прямо чи 
опосередковано пов’язані із забезпеченням прав та свобод 
людини і громадянина або можуть обмежити такі права і 
свободи1. В Україні громадяни не є суб’ єктами права на 
конституційне подання щодо порушення їх конституційних

1 Див.: Скомороха В. Є. Захист прав і свобод людини: практика 
Конституційного Суду України і європейський досвід / /  Актуальні 
проблеми політики: 36. наук, праць /  Голов, ред. С. В. Ківалов. — 
Одеса: Юрид. літ., 2002. — Вип. 13—14. — С. 21.
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прав і свобод. Захист таких прав здійснюється опосеред
ковано — через звернення громадян щодо офіційного тлу
мачення Конституції та законів України, а також за посе
редництва Президента України, не менш як сорока п’яти 
народних депутатів України, Верховного Суду України, 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які мають 
право на конституційне подання про перевірку конститу- 
ційності законів, інших правових актів.

У своїх рішеннях Конституційний Суд України вже тор
кався гарантій таких прав, як право голосу на виборах (щодо 
невідповідності Конституції України положень виборчого 
закону про те, що виборці, які не брали участь у голосуван
ні, підтримують волевиявлення інших; щодо надання ак
тивного виборчого права особам, які за вироком суду пере
бувають у місцях позбавлення волі1; про недискримінацій- 
ний характер грошової застави2 тощо), право брати участь 
у всеукраїнському референдумі (про всеукраїнський рефе
рендум за народною ініціативою3), право збиратися мирно 
і проводити мітинги, походи і демонстрації (щодо завчасно
го сповіщення про мирні зібрання4), аотже, іправа на участь 
в управлінні державними справами.

1 Рішення Конституційного Суду України у справі за консти
туційними поданнями народних депутатів України щодо відпо
відності Конституції України (конституційності) Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» (справа про вибори 
народних депутатів України) від 26 лютого 1998 р. № 1-рп/98 / /  
Офіц. вісн. України. — 1998. — № 23. — С. 93.

2 Рішення Конституційного Суду України у справі за консти
туційним поданням 63 народних депутатів України щодо відпо
відності Конституції України (конституційності) положень стат
ті 43 Закону України «Про вибори народних депутатів України» 
(справа про виборчу заставу) від ЗО січня 2002 р. № 2-рп/2002 / /  
Вісн. Конституц. Суду України. — 2002. — № 1. — С. 14.

3 Рішення Конституційного Суду України у справі за консти
туційними поданнями 103 і 108 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) Указу Пре
зидента України «Про проголошення всеукраїнського референду
му за народною ініціативою» (справа про всеукраїнський референ
дум за народною ініціативою) від 27 березня 2000 р. № З-рп/2000 
/ /  Офіц. вісн. України. — 2000. — № 30. — Ст. 1285.

4 Рішення Конституційного Суду України у справі за консти
туційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо
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Відповідно до Конституції України, громадяни мають 
право звертатися за захистом своїх прав, у тому числі по
літичних, до Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини (ст. 55), який має бути «посередником» між 
громадянином і представниками держави (органами, служ
бовими особами). Його діяльність більш демократична і 
менш формалізована порівняно з іншими інститутами, що 
здійснюють захист прав громадян. Діяльність Уповнова
женого доповнює існуючі засоби захисту прав і свобод гро
мадян, не скасовує акти і не тягне за собою перегляду 
компетенції державних органів, що забезпечують захист і 
відновлення прав та свобод. Відсутність в Уповноваженого 
безпосередніх важелів впливу на порушників прав та свобод 
людини і громадянина спричиняє порівняно невисоку 
ефективність його правозахисної діяльності в Україні.

Центральна виборча комісія, окрім забезпечення орга
нізації і проведення виборів і референдумів в Україні, пев
ного мірою виконує також функцію підвищення професій
ного рівня державних службовців, що забезпечують здій
снення інститутів безпосередньої демократії, політико- 
культурного рівня виборців та інших суб’єктів виборчого 
процесу. Серед заходів у рамках підвищення політико-пра- 
вової виборчої культури можна згадати проведення ЦВК 
щорічних всеукраїнських конкурсів на кращу наукову 
роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних за
кладів з питань виборів та референдумів в Україні, на кра
ще висвітлення засобами масової інформації підготовки та 
проведення виборів і референдумів в Україні, розробку й 
опублікування інформаційно-аналітичних та інформацій
но-довідкових видань тощо.

Органи місцевого самоврядування та недержавні об’ єд
нання громадян сприяють громадянам у здійсненні їхнього 
права на участь в управлінні державними справами. Але 
вони не мають необхідних владних повноважень, щоб га
рантувати таку участь. Тому суб’ єктом, який виступає

офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Кон
ституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої 
влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, 
мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного спові
щення про мирні зібрання) від 19 квітня 2001 р. № 4-рп/2001 / /  
Офіц. вісн. України. -2003. — № 28. — Ст. 1379.
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основним гарантом прав та свобод людини і громадянина, 
є держава. Практично ця її функція реалізується через 
систему перелічених державних органів.

У положеннях Конституції простежується тенденція 
підвищити роль самої людини у забезпеченні максимально 
повного використання нею прав і свобод, посилити її само
стійність. Це випливає з утвердження нових взаємовідносин 
людини і держави. Сучасні орієнтири в цій галузі спрямо
вані на розвиток творчого потенціалу кожної людини, зо
крема у сфері політичних правовідносин.

Конституційно-правові гарантії права участі в управлін
ні є ядром усієї системи його правових гарантій. Таке місце 
конституційно-правових гарантій у системі гарантування 
визначається тією роллю, яку відіграє Конституція в право
вому регулюванні суспільних відносин, найвищою силою і 
прямою дією її норм. Але поточне конституційне законо
давство, спрямоване на регулювання прав і свобод громадян 
з участі в управлінні, є порівняно з Конституцією України 
більш динамічним і може вдосконалюватися з метою най
більш повної їх реалізації.

Конституційне право громадян України на участь в 
управлінні державними справами є багатим за змістом і 
складним за механізмом реалізації. Цим і визначається те, 
що конституційно-правові гарантії цього права мають 
комплексний характер. Система конституційно-правових 
гарантій права громадян України брати участь в управлін
ні державними справами є складною й багатоступеневою. 
На думку автора дослідження, її можна уявити у вигляді 
чотирьох взаємопов’язаних і взаємозумовлених рівнів га
рантування: 1) загальні конституційні гарантії всіх прав та 
свобод людини і громадянина, що поширюються й на право 
участі громадян в управлінні; 2) окремі (особливі) консти
туційні гарантії групи політичних прав і свобод, основопо
ложним серед яких є право на участь в управлінні держав
ними справами; 3) спеціальні гарантії права брати участь 
в управлінні державними справами; 4) специфічні гарантії 
прав — правомочностей, які входять до комплексного пра
ва політичної участі.

Перший рівень конституційних гарантій права громадян 
України брати участь в управлінні державними справами 
становлять загальні, універсальні ( для всіх  конст ит уцій
них суб’ єкт ивних прав )  конституційні гарантії. В Основ-
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ному Законі України їх виклад починається з положень 
преамбули, що Конституція, прийнята від імені Україн
ського народу, дбає «про забезпечення прав і свобод люди
ни та гідних умов її життя ». УІ розділі Конституції закріп
лені основи конституційного ладу, з яких до загальних 
гарантій прав громадян належать такі положення: людина 
є найвищою соціальною цінністю (ч. 1 ст. 3); права і свобо
ди людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави, держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність (мається на увазі як ретроспективна від
повідальність — за порушення прав і свобод, так і позитив
на — як відповідальне ставлення до виконання державою 
обов’язків щодо громадянина), утвердження й забезпечен
ня прав і свобод людини є головним обов’язком держави 
(ч. 2 ст. 3); постулати щодо народовладдя (ст. 5); суспільне 
життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, еконо
мічної та ідеологічної багатоманітності (ч. 1 ст. 15); поло
ження статей 1,19 (Україна є суверенна і незалежна, демо
кратична, соціальна, правова держава; ніхто не може бути 
примушений робити те, що не передбачено законодавством, 
а державні органи і посадові особи зобов’язані діяти лише 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Консти
туцією та законами України) тощо.

У наступних розділах Конституції України можна виді
лити як гарантуючі здійснення прав і свобод засади щодо 
рівності всіх у правах, невідчужуваності й непорушності 
прав і свобод та ін. (статті 21—23). Вкрай важливим для на
шого розгляду є формулювання, що конституційні права та 
свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (ч. 2 ст. 
22), при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних 
законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих 
прав і свобод (ч. З ст. 22). Необхідно також зазначити за
гальні гарантії (у тому числі гарантії правосуддя), що мі
стяться у статтях 55—64, обов’язок усіх неухильно додержу
ватися Конституції України, не посягати на права і свободи 
інших людей (ст. 68), заборону внесення змін до Основного 
Закону, якщо вони передбачають скасування чи обмеження 
прав та свобод людини і громадянина (ч. 1 ст. 157).

До другого рівня — о к р ем и х  к о н с т и т у ц ій н и х  га р а н т ій  
гр у п и  п о л іт и ч н и х  п р а в гр ом а дян  У к р а їн и , а відповідно й 
основоположного серед них — права громадян брати участь 
в управлінні, належать, зокрема, такі положення Консти-

189



туціїУкраїни: принцип політичного плюралізму (ч. 1 ст. 15) 
є засадою всього конституційного ладу, а найяскравішого 
прояву набуває саме при здійсненні політичних прав; дер
жава гарантує свободу політичної діяльності, не забороне
ної Конституцією і законами України (ч. 4 ст. 15); наявність 
усіх інших груп прав і свобод — особистих, економічних, 
соціальних, культурних, оскільки можливість їх реально
го втілення в життя глибоко взаємозумовлена.

З точки зору інтегральної теорії прав всі вони становлять 
одне ціле1. Тому наявність особистих, економічних, соці
альних, культурних прав є найважливішою передумовою 
активної участі громадян України в управлінні справами 
держави, і навпаки. Гарантії прав та свобод людини і гро
мадянина мають ознаку системності й комплексності, це 
дозволяє розглядати політичні права громадян як такі, що 
гарантуються, і як гарантії. Незважаючи на те, що всі кон
ституційні права та свободи людини і громадянина є одна
ково значущими і невід’ємними, здається, що основними 
все ж таки є особисті (громадянські) права, оскільки без 
права людини на життя, на повагу до її гідності про полі
тичні, економічні права годі й говорити. Всі інші групи прав 
і свобод є основоположними у певній сфері суспільних від
носин і конституційного ладу. Якщо людина позбавлена 
елементарних соціально-економічних умов існування, по
літичні права стають для неї ілюзорними. Зі свого боку, 
політичні права є основою свободи особистості, без якої 
важко домогтися гідних соціально-економічних умов жит
тя. Реальність політичних прав і свобод громадян визначає 
реальність всіх інших груп прав і свобод особи.

Третя сходинка — спеціальні конст ит уційні гаранти  
права брати участ ь в управлінні державними справами. 
Шляхи реалізації цього права уточнюються в Конституції 
України через сукупність правомочностей, що його конкре
тизують. Тому до цих гарантій можна віднести такі суб’єк
тивні права: на свободу об’єднання (ст. 36), брати участь у 
всеукраїнському та місцевих референдумах, виборчі права 
(ч. 1 ст. 38); доступу до державної служби (ч. 2 ст. 38); на 
звернення до органів державної влади, їх посадових і служ
бових осіб (ст. 40); брати участь у здійсненні правосуддя

1 Див.: Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное 
право и политические институты: Курс лекций. — С. 35.
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(ч. 4 ст. 124) тощо. До конституційно-правових гарантій 
права політичної участі належать також закріплені кон
ституційними нормами межі політичних прав, засоби їх 
конкретизації у поточному конституційному законодавстві, 
процесуальні форми їх здійснення. А головне — норматив
ною гарантією досліджуваного комплексного права є вже 
сам факт закріплення його в Конституції України, що надає 
йому статусу конституційного і гарантує, принаймні, не
можливість його заперечення.

Четверта сходинка — к о н с т и т у ц ій н і  г а р а н т ії  т и х  
п р а в, щ о в х о д я т ь  д о  п р а ва  на у ч а ст ь  в  у п р а в л ін н і, які опо
середковано, через ці права, є також і гарантіями права 
політичної участі. Маються на увазі: а) конституційні га
рантії виборчих прав та прав, пов’язаних з проведенням 
референдуму: вибори є вільними і відбуваються на підставі 
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування (ч. 1 ст. 71 Конституції України), 
можливість проголошення всеукраїнського референдуму 
за народною ініціативою (ч. 2 ст. 72); б) гарантії права на 
об’єднання: обмеження щодо членства в політичних парті
ях встановлюються виключно Конституцією і законами 
України (ч. 2 ст. 36), ніхто не може бути примушений до 
вступу в будь-яке об ’ єднання громадян чи обмежений у 
правах за належність чи неналежність до них (ч. 4 ст. 36), 
усі об’єднання громадян рівні перед законом ( ч. 5 ст. 36); 
в) щодо права доступу до державної служби проголошено, що 
воно є «рівним» (ч. 2 ст. 38); г) стосовно права петицій — 
обов’язок державних органів, їх посадових і службових осіб 
розглянути звернення громадян і дати обґрунтовану відпо
відь у встановлений законом строк (ст. 40), а також те, що 
коло суб’ єктів — адресатів звернень і питань, які можуть 
бути предметом таких звернень, Конституцією не обмеже
но; ґ) конституційні гарантії права брати участь у відправ
ленні правосуддя містяться в ч. 4 ст. 124, ч. 1 ст. 127, ч. 2 
ст. 129 Конституції України (народ безпосередньо бере 
участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів 
і присяжних; правосуддя здійснюють професійні судді та у 
визначених законом випадках народні засідателі і при
сяжні; судочинство провадиться суддею одноособово, коле
гією суддів чи судом присяжних) тощо.

На рівні гарантій прав — правомочностей, які входять 
до комплексного права політичної участі, необхідно зазна
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чити не тільки конституційні гарантії (встановлені у Кон
ституції України), а й інші конституційно-правові гарантії, 
закріплені в поточному конституційному законодавстві. 
Вивчення конституційно-правових гарантій кожного з по
літичних прав, що входять до складу або тісно пов’язані з 
суб’єктивним правом на участь в управлінні державними 
справами (виборчі права, право участі у референдумі, рів
ний доступ до державної служби, право на звернення, на 
об’єднання, на мирні збори) є предметом окремих наукових 
досліджень. Не торкаючись усіх цих гарантій, лише поз
начимо серед них ті, котрі безпосередньо забезпечують 
участь громадян в управлінні державними справами.

Демократичний порядок виборів гарантує реальну мож
ливість здійснення права участі в управлінні державними 
справами. Конст ит уційно-правовою гарант ією виборчих 
прав громадян  є насамперед розмаїття визначених законом 
форм участі громадян у виборчому процесі, а отже — і в 
управлінні державними справами. Це право гарантується 
такими положеннями виборчих законів України: закріп
лення принципів загальності, рівності, добровільності 
участі у виборах; недопущення обмежень щодо участі гро
мадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених 
Конституцією України та виборчими законами; усі канди
дати на виборні посади мають рівні права брати участь у 
виборчому процесі; обов’язок держави брати на себе фінан
сово-матеріальне забезпечення виборів і референдумів в 
Україні; принцип рівних умов фінансування виборів; пра
во вільної участі у передвиборній агітації тощо. Якщо в 
Росії діє Федеральний закон, що так і називається «Про 
основні гарантії виборчих прав і права на участь у референ
думі громадян Російської Федерації», то в Україні відпо
відні норми «розкидані» по виборчому законодавству, а 
тому потребують систематизації принаймні для роз’яснен
ня громадянам.

У Законі України «Про державну службу» конст ит у
ційно-правовою гарант ією  права громадян на держ авну  
служ бу  закріплено положення про надання цього права 
громадянам незалежно від походження, соціального і 
майнового стану, расової і національної належності, статі, 
політичних поглядів, релігійних переконань, місця про
живання, за умов одержання відповідної освіти і профе
сійної підготовки та проходження у встановленому по-
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рядку конкурсного відбору або за іншою процедурою, 
передбаченою Кабінетом Міністрів України. Гарантією 
зазначеного права є вже те, що Закон не встановлює жод
них економічних, політичних чи соціальних обмежень для 
його реалізації громадянами. Вдосконалення конститу
ційно-правових гарантій права громадян України на рів
ний доступ до державної служби можливе шляхом зако
нодавчого врегулювання порядку конкурсного відбору та 
інших демократичних процедур, які б дійсно забезпечили 
таку рівність.

П р а в о  гр ом а дян  на зв е р н е н н я  га р а н т у єт ь с я , зокрема, 
такими положеннями Закону України «Про звернення 
громадян»: заборона відмови в прийнятті та розгляді звер
нень; заборона переслідування громадян за подання звер
нення і неприпустимість примушування їх до його подання; 
заборона розголошення відомостей, що містяться у звер
неннях; обов’язок органів — адресатів звернень розгляну
ти їх у встановлений термін і повідомити громадянина про 
результати розгляду; безоплатність розгляду звернення; 
відповідальність посадових осіб за порушення законодав
ства про звернення громадян; відшкодування громадянину 
завданих матеріальних збитків, пов’язаних з поданням 
звернення, тощо. Посилити конституційно-правові гарантії 
права громадян України на звернення можливо шляхом 
законодавчої конкретизації окремих вимог до колективних 
звернень (для забезпечення їх результативності).

Роль і значення конституційно-правових гарантій пра
ва громадян на участь в управлінні державними справами 
визначається тим, що вони на найвищому — конституцій
ному — рівні мають забезпечувати максимум можливостей 
(на даному етапі розвитку суспільства і держави) для ре
ального здійснення цього базисного політичного права 
громадян України у суспільно-політичному житті.

Ще В. М. Гессен відмічав, що без наявності системи 
правових гарантій, які забезпечують недоторканність 
публічних прав, немає і не може бути правової держави1. 
Ю. М. Тодика зазначає, що гарантування прав і свобод — це 
своєрідний зовнішній механізм обмеження влади, яка за
вжди прагне до саморозширення своєї присутності в усіх

1 Див.: Гессен В. М. Основы конституционного права. — Петро
град: Изд. юрид. книжн. склада «Право», 1918. — С. 67.
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сферах людського життя1. Кожне право тільки тоді може 
бути реалізоване, коли йому відповідає чийсь обов’язок 
його забезпечити. Гарантії, по суті, і є обов’язками; що ж 
стосується конституційних прав і свобод — то це обов’язок 
держави2. Виходячи з пріоритету прав та свобод людини і 
громадянина, держава не тільки закріплює інститут участі 
громадян в управлінні державними справами, а й бере на 
себе обов’язок гарантувати кожному громадянину України 
реальну можливість здійснення такого права. Отже, ефек
тивний захист прав і свобод громадян потребує чіткого 
правового закріплення не тільки прав громадян, а й корес
пондуючих їм обов’язків відповідних державних органів 
як у Конституції України, так і в конституційному законо
давстві.

Система гарантій права участі громадян в управлінні не 
є вичерпною і назавжди усталеною, вона є динамічною, має 
вдосконалюватися та розширюватися. Для того щоб забез
печити потенційну реалізованість права громадян України 
брати участь в управлінні справами держави, необхідно 
забезпечити не лише юридичну, але й фактичну можливість 
активно брати участь у врядуванні. Мета посилення кон
ституційно-правових гарантій політичної участі — поліп
шити якість урядових рішень, залучити громадян до їх 
прийняття і контролю за їх втіленням. Проблеми на шляху 
України до Євросоюзу показали: для Європейського спів
товариства важливі не тексти Конституції і законів, що 
можуть бути приведені у відповідність з міжнародними 
стандартами, а фактичне забезпечення прав особи.

Однією з причин відчуження громадян України від здій
снення влади є незнання конституційного законодавства і 
неусвідомлення значущості демократичних інститутів по
літичної системи, можливості їх реальної ефективності за 
умов реалізації громадянами свого конституційного права 
на управління справами держави. З метою забезпечення 
поінформованості громадян України щодо можливостей їх 
участі в управлінні необхідним є видання наукової літера

1 Див.: Тодика Ю. М. Конституційні права, свободи та обов’яз
ки людини і громадянина / /  Конституційне право України: Підр. 
/  За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. — С. 168.

2 Див.: Баглай М. В. Конституционное право Российской Фе
дерации: Учеб, для вузов. — 3-є изд., изм. и доп. — С. 256.
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тури, посібників для громадян, де роз’яснюватимуться 
докладно їх конституційні політичні права і свободи, ме
ханізм реалізації таких прав, можливі форми (напрямки) 
їх участі у політичному житті держави тощо.

Вважаємо за необхідне розробляти і періодично публі
кувати з урахуванням частої зміни законодавства просвіт
ницьку, навчальну і наукову літературу, наприклад щодо 
процедур звернення громадян до державних органів, пере
ліку і напрямків діяльності об’єднань громадян, прав ви
борців, правил передвиборної агітації, фінансування ви
борів, юридичної відповідальності за порушення законо
давства про вибори і референдуми України. Це необхідно 
для допомоги всім суб’ єктам і учасникам виборчого про
цесу. Важливо також видавати збірники рішень Верховно
го Суду та Конституційного Суду України (зокрема, щодо 
виборчих прав і права громадян на участь у референдумі в 
рішеннях Конституційного Суду України) тощо.

В Україні досягнутий певний рівень відповідності за
конодавства щодо політичної участі громадян в управлінні 
державними справами міжнародним стандартам. Але слід 
усвідомлювати, що це початок шляху, оскільки необхідне 
подальше його вдосконалення, а також — що, мабуть, 
складніше — втілення цих законодавчих приписів у су
спільно-політичне життя країни. Потенціал Конституції 
України в цьому напрямку в більшості випадків не реалі
зований. Законодавство стосовно політичної участі повинно 
бути чіткішим і зрозумілішим, ніж будь-яке інше, оскіль
ки має бути зручним і спонукати до використання різно
манітних форм участі в управлінні державними справами 
політично активних громадян.



висновки

Основні ознаки демократичної правової держави у кон
центрованому вигляді виражені у праві брати участь в 
управлінні державними справами, яке закріплене на най
вищому — конституційному — рівні (ч. 1 ст. 38 Конститу
ції України), що свідчить про його виняткову значущість 
та підвищену стабільність. Право участі в управлінні дер
жавними справами розвиває та поглиблює положення 
Конституції України про народовладдя, що має відправний, 
узагальнений характер. Адресатами цього суб’єктивного 
права є тільки громадяни України. Воно є комплексним і 
об’єднує майже всі інші політичні права і свободи — право 
громадян брати участь у всеукраїнському референдумі, 
вільно обирати і бути обраними до органів державної влади, 
рівне право доступу до державної служби, право на звер
нення, а також право брати участь у відправленні право
суддя. Конституційні норми про участь в управлінні в 
основному закріплені у II розділі Конституції України 
(статті 36-40), конкретизуються в поточному конституцій
ному законодавстві.

Усі гілки державної влади походять від установчої вла
ди народу, тому з точки зору конституційної участі грома
дян в управлінні всіма державними справами необхідно 
говорити про представництво громадян у державних орга
нах усіх гілок влади, а не лише законодавчої в особі народ
них депутатів. Представництво громадян України в органах 
виконавчої влади реалізується за допомогою рівного права 
доступу громадян до державної служби; судової — через 
народних засідателів і присяжних. Крім того, конституцій
на участь громадян в управлінні державними справами має 
відбуватися на всіх стадіях реалізації державного рішення 
(законодавчого, виконавчого чи судового): на стадії його
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ініціювання і розробки, прийняття, здійснення та контролю 
за їх реалізацією.

Важливо розрізняти поняття «управління державними 
справами» та «державнеуправління» (як, відповідно, більш 
широке, конституційне й адміністративно-правове), роз
межовувати терміни «політична участь», «політичний 
вплив », « політична активність ».

Участь громадян України в управлінні державними 
справами — це правомірна публічна діяльність громадян 
України з метою впливу на прийняття, виконання та кон
троль за реалізацією рішень державного значення безпо
середньо або через представників в органах усіх гілок дер
жавної влади, гарантована закріпленням у Конституції 
України відповідного суб’єктивного права. Така діяльність 
забезпечує втілення громадянами своїх суспільно значущих 
інтересів і має забезпечувати нормальне функціонування 
інститутів народовладдя, стабільний розвиток та соціаль
ний порядок у державі. Юридично участь громадян в управ
лінні державними справами є їх правом, але з точки зору 
політики і моралі — певною мірою і обов’язком.

Новелою сучасного конституційно-правового регулю
вання є закріплення на рівні Конституції України права 
громадян брати участь в управлінні тільки «державними», 
а не «державними і громадськими» справами, що відповідає 
нинішньому етапу розвитку конституційного ладу України, 
оскільки право на управління громадськими справами 
сьогодні має самостійний характер.

Дискусійним є питання стосовно того, участь в управлін
ні державними справами є принципом чи суб’ єктивним 
правом громадян. Вважаємо, що визнання принципу участі 
громадян в управлінні державними справами не виключає 
його розуміння і як суб’ єктивного права громадянина.

Україна досягла певного рівня відповідності законодав
ства щодо політичної участі громадян в управлінні держав
ними справами міжнародним стандартам. Але це лише по
чаток шляху, необхідне подальше його вдосконалення і 
втілення у суспільно-політичне життя. При цьому доцільно 
користуватися як міжнародними загальновизнаними акта
ми з прав людини у політичній сфері, так і вивчати, а деколи 
й виважено запозичувати позитивний конституційно-право
вий досвід інших демократичних країн, особливо з подібни
ми політико-правовими умовами державотворення.
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Конституційно-правовий механізм реалізації права гро
мадян брати участь в управлінні державними справами 
необхідно розглядати у двох площинах: а) як сукупність 
нормативних та інституційних елементів (статичний ас
пект); б) як процес, тобто сукупність конкретних форм його 
здійснення у фактичній діяльності громадян України (ди
намічний аспект).

Реалізація права громадян України брати участь в уп
равлінні державними справами є процес (а зрештою, і ре
зультат) втілення конституційно-правових норм про зазна
чене право у практичну політичну діяльність громадян 
України. Конституційно-правовий механізм реалізації 
права громадян України на участь в управлінні державни
ми справами — це система конституційно-правових засобів 
нормативного (матеріального і процесуально-процедурного) 
й інституційного характеру, що забезпечує здійснення 
цього права громадян у сфері політичних правовідносин.

Право брати участь в управлінні державними справами 
не є абсолютним і необмеженим, його межі встановлюють
ся в конституційному законодавстві. Показниками (крите
ріями) ефективності механізму реалізації права громадян 
на участь в управлінні є політична злагода в суспільстві, 
вдосконалення методів державного управління, зміцнення 
державної влади, розвиток демократичних традицій участі 
громадян в управлінні державними справами.

У сукупності форм участі громадян України в управлінні 
державними справами можна визначити такі їх види: 1) за 
суб’ єктним складом — організаційні форми участі в управ
лінні: індивідуальна і колективна; 2) за процесуальною оз
накою: ініціативні та процедурно-правові; 3) за механізмом 
реалізації: конкретні форми участі громадян України в 
управлінні державними справами, які втілюються через 
правомочності політичного характеру, що входять до скла
ду цього комплексного узагальнюючого суб ’ єктивного 
права. До них належать:

— участь громадян України в управлінні державними 
справами під час виборів та референдумів, яка не об
межується лише голосуванням, оскільки конститу
ційним законодавством України передбачена ціла 
низка форм участі громадян у виборчому та референ- 
думному процесах на різних їх стадіях;
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— при реалізації рівного права доступу громадян Укра
їни до державної служби конкурсний відбір є най
більш об’ єктивною процедурою, яка усуває можли
вість зайняття відповідальних посад нефахівцями, 
забезпечує високий професіоналізм, демократичність 
і результативність управління;

— звернення громадян, залежно від їх предмета, можна 
умовно поділити на звернення: а) зі суспільно значу
щих, публічних питань; б) з особистих питань. З точ
ки зору участі громадян в управлінні державними 
справами вирішальними є звернення, що мають су
спільне значення чи принаймні претендують на таке. 
Конституція України не передбачає жодної можли
вості обмеження права громадян на звернення. Воно 
може бути здійснене тільки в ініціативному порядку, 
його реалізація передбачає прояв особистої зацікав
леності громадян при вирішенні питань державни
цького характеру. У деяких конституціях європей
ських країн встановлено, що з колективними петиці
ями можуть звертатися тільки «законно створені 
організації» або їх «установчі органи» (Австрія, Бель
гія, Румунія тощо). Законодавство України не висуває 
такої вимоги, тому невизначеними залишаються особ
ливості процедури складання колективних письмових 
звернень. Для того щоб забезпечити їх результатив
ність, можна на законодавчому рівні закріпити осо
бливі вимоги до колективного звернення;

— у реалізації норми щодо участі народу у здійсненні 
правосуддя через народних засідателів і присяжних, 
яка введена в Україні з метою демократизації судо
чинства, виникло чимало труднощів. Викликає сум
нів конституційна обґрунтованість положень Закону 
«Про судоустрій України» щодо обов’язку громадян 
брати участь у відправленні правосуддя як народних 
засідателів і присяжних, оскільки в Основному За
коні України цей конституційний обов’язок не за
кріплений. Така участь є суб’єктивним правом, яке 
громадяни можуть реалізувати за власним бажанням, 
з урахуванням досвіду, вільного часу, зацікавленості 
у питаннях здійснення правосуддя.

За відсутності інститутів наказів виборців, відкликання 
народних депутатів виборцями, інститут мирних зборів це
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значна можливість громадян виявити своє ставлення до 
державної політики. Настанови щодо розмежування при
ватних і публічних зборів не увійшли до тексту Основного 
Закону України й тому мають бути уточнені у відповідному 
законі.

Конституційні гарантії прав і свобод громадян — це вид 
правових (юридичних) гарантій. Вони вирізняються в за
гальній системі гарантій прав та свобод людини і громадя
нина тим, що в силу своєї важливості піднесені до рівня 
конституційного регулювання, тобто закріплені в Консти
туції України. Поняття «конституційно-правові гарантії» 
є дещо ширшим порівняно з «конституційними гарантія
ми» , оскільки перші передбачені не тільки Конституцією, 
а й поточним конституційним законодавством.

Конституційно-правові гарантії права громадян України 
на участь в управлінні державними справами — це система 
найважливіших приписів, закріплених у Конституції Укра
їни та конституційному законодавстві, що забезпечують 
практичну реалізацію закладених у ньому правомочностей. 
Така система має комплексний характер і виявляється в 
чотирьох взаємопов’язаних рівнях гарантування: 1) загаль
ні конституційні гарантії всіх прав та свобод людини і гро
мадянина, що поширюються й на право участі в управлінні 
державними справами; 2) окремі (особливі) конституційні 
гарантії групи політичних прав і свобод, основоположним 
серед яких є право участі в управлінні; 3) спеціальні гаран
тії права брати участь в управлінні державними справами; 
4) специфічні гарантії прав — правомочностей, що входять 
до складу права на участь в управлінні, які опосередковано 
є також і гарантіями права політичної участі. Система цих 
гарантій не є вичерпною і назавжди усталеною, вона дина
мічна, повинна вдосконалюватися та розширюватися.

Категорії «гарантії» та «механізм реалізації» права 
громадян брати участь в управлінні державними справами 
перебувають у діалектичному взаємозв’язку. Наявність 
конституційних політичних прав, які включає до свого 
складу право громадян України на участь в управлінні дер
жавними справами (право на об’єднання, звернення, участь 
у референдумі, виборчі права, рівне право доступу до дер
жавної служби), з одного боку, є гарантією здійснення 
цього об’ єднуючого політичного права, а з іншого — це 
правомочності, які входять у комплексне право політич-
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ної участі, а тому виступають формами його реалізації. У 
свою чергу, наявність конституційного механізму ре
алізації цього суб’єктивного права є запорукою його реаль
ності, а отже, конституційно-правовою гарантією його 
здійснення.

Для практичної реалізації права громадян України на 
участь в управлінні державними справами важливо не 
тільки записати його в Конституції, підкріпити системою 
реальних конституційно-правових гарантій, але й сприяти 
тому, щоб громадяни засвоїли цю норму. У зв’язку з цим 
необхідна розробка і видання просвітницької літератури, 
зокрема щодо процедур звернення громадян до державних 
органів, переліку і напрямків діяльності об’єднань грома
дян, прав і обов’язків виборців, правил передвиборної агі
тації, фінансування виборів, юридичної відповідальності 
за порушення законодавства про вибори і референдуми 
України на допомогу всім суб’єктам і учасникам виборчого 
процесу.

Є також необхідність створити Український центр на
вчання виборчим технологіям при Центральній виборчій 
комісії або при одному з провідних юридичних навчальних 
закладів України, завданням якого стала б науково-дослід
на робота із вдосконалення конституційного законодавства, 
що стосується участі громадян в управлінні, а також на
вчання фахівців для проведення виборчих кампаній на 
належному професійному рівні.

На реалізацію прав та свобод людини і громадянина мо
жуть впливати як позитивні, так і негативні фактори, але 
лише позитивні чинники можуть служити гарантіями їх 
реалізації. Для нормального функціонування інституту 
політичної участі громадян в Україні не створене поки що 
належне соціальне середовище. Через це багато форм участі 
в управлінні державними справами нині не використову
ються належним чином. Тому в ході демократичних пере
творень необхідно наповнити перераховані в Конституції 
України політичні й інші права життєвим змістом.

Після вступу до Ради Європи Україна, прагнучи при
єднатися до Європейського Союзу, як країна «молодої де
мократії» взяла на себе зобов’ язання вдосконалювати 
впровадження демократичних принципів у життя. У ході 
конституційної реформи, що триває в нашій державі, ви
никають різноманітні прагнення щодо її подальшого по-
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літико-правового розвитку, зокрема, щодо зміни форми 
правління з президентсько-парламентської на парламент
сько-президентську; заміни змішаної мажоритарно-пропор
ційної виборчої системи на суто пропорційну; проведення 
кардинальної адміністративно-територіальної реформи 
тощо. Можна дискутувати щодо переваг і недоліків кожно
го з таких шляхів реформування. Але за результатами 
цього монографічного дослідження є підстави стверджува
ти, що будь-які зміни такого рівня є обґрунтованими у ви
падку, якщо вони зумовлені не лише політичною доціль
ністю, а здебільшого об’єктивними історико-політичними 
умовами цього етапу розвитку держави і суспільства та 
головне — надають громадянам більше правових можли
востей для активної участі в управлінні державними спра
вами.
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