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ВСТУП
Актуальність

обраної

теми

дослідження.

Проголошення

Конституцією України 1996 року нашої країни демократичною, правовою
державою

гранично

підвищило

актуальність

та

значущість

аналізу

фундаментальних принципів, що лежать в основі конституційного ладу
України та формують підвалини розвитку і взаємодії держави, суспільства,
права. В системі цих базових принципів одну з головних позицій обіймає
принцип народного суверенітету, який визначає не лише те, що народ
визнається в Україні носієм суверенітету і є єдиним джерелом влади (стаття 5
Конституції України), але й задає характер та тип відносин, що формуються
між державою і громадянами в ході державно-правового розвитку України. В
цьому сенсі принцип народного суверенітету становить своєрідний рамковий
принцип, відповідно до якого має формуватись і розвиватись система інших
принципів суспільного та державного ладу України.
Принцип народного суверенітету та процес його реалізації органічно
пов’язані не лише з безпосередньою демократією та властивими їй
інститутами, але й з загальною системою взаємодії суспільства і держави,
коли існують реальні механізми і способи перенесення інтересів, прагнення і
волі народу на державний рівень. Тому, характеризуючи процес реалізації
принципу народного суверенітету в теоретико-правовому аспекті, ми маємо
всі підстави для того, щоб розглядати його не лише в нормативному чи
інституційно-правовому аспекті, але й у більш ширшому контексті – у
процесі взаємодії демократичної держави та громадянського суспільства.
Поняття “народний суверенітет” потрапляє в коло наукових досліджень,
не лише тоді, коли ми вивчаємо форми безпосередньої демократії в Україні,
проблематику прав і свобод людини і громадянина, але й у тому випадку,
коли предметом нашої уваги стають такі поняття, як “правова держава” та
“демократія”. Адже відомо, що навіть за своєю етимологією термін
“демократія” є поєднанням з такими поняттями, як народовладдя та
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верховенство влади народу. Таким чином, будь-який аналіз як сучасного
стану розвитку України, так і перспектив її подальшої демократизації,
формування і становлення демократичних інститутів неможливий поза
зверненням до теоретичних проблем забезпечення принципу народного
суверенітету, а також дослідження механізмів забезпечення та системи
гарантій принципу народного суверенітету.
Наголошуючи на теоретико-правовій актуальності теми дисертаційної
роботи, необхідно вказати й на практичні аспекти цієї актуальності. У зв’язку
з проведенням в Україні конституційної реформи одним з головних
аргументів, що висувається як її прихильниками, так і супротивниками, є
апеляція

до

якомога

повнішого

забезпечення

принципу

народного

суверенітету та надання громадянам держави реальних важелів впливу на
формування, і головне – функціонування, органів державної влади і держави
в цілому. Однак, як виявляється прихильники цих двох різних позицій часто
вкладають діаметрально протилежні значення в те, що окреслюється
термінами “народний суверенітет” і “народовладдя”. Зрозуміло, що за умови
термінологічної нечіткої визначеності, плутанини у використанні понять годі
казати про будь-який серйозний науковий рівень дискусії. Втім, оскільки ця
суперечка стосується майбутнього України, сьогоднішні наукові “нечіткості”
можуть перетворитись на серйозні проблеми для подальшого розвитку
держави.
Актуальність та недостатній рівень дослідження перелічених вище
проблем зумовили вибір теми дисертаційної роботи та визначили напрям
наукового пошуку дисертанта.
Поняття “народний суверенітет” та питання реалізації народовладдя
неодноразово ставилися у якості проблеми як в зарубіжній, так і у
вітчизняній правовій теорії. Становлення класичного розуміння принципу
народного

суверенітету пов’язане

Ж. Бодена,

А. Гамільтона,

Г. Гегеля,

із

правовими
Е. Геллнера,

ідеями

Й. Альтузія,

Т. Гоббса,

Г. Гроція,
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А. Дайсі, Л. Дюгі, Т. Джефферсона, Р. Ієринга, Г. Єллінека, А. Есмена,
І. Канта, Г. Кельзена, Дж. Локка, К. Маркса, Ш.Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо,
Й.Г. Фіхте та інших вчених.
В процесі висвітлення змісту принципів народного суверенітету в його
теоретико-правовому аспекті та специфіки його осмислення автор звертався
як до сучасних, так і до дореволюційних (вітчизняних і зарубіжних) юристів.
Серед останніх слід згадати насамперед імена Б. Чичеріна, Б. Кістяківського,
С. Муромцева, М. Палієнка, В. Гессена, Л. Гумпловича, С. Дністрянського,
А. Есмена, В. Залеського, Н. Лазаревського, К. Неволіна, А. Градовського.
Разом із новим етапом в розвитку Української держави та вітчизняної
юридичної науки значно актуалізувались питання висвітлення проблематики
народного суверенітету, народовладдя і безпосередньої демократії. З позицій
теорії держави і права ці питання досліджували такі автори, як А. Заєць,
М. Козюбра, А. Колодій, О. Копиленко, І. Куян, В. Людвік, О. Мурашин,
Н. Оніщенко,
О. Скакун,

Н. Пархоменко,

О. Скрипнюк,

В. Федоренко,

С. Шевчук,

О. Петришин,

В. Тацій,

П. Рабінович,

І. Тимченко,

Ю. Шемшученко,

М. Цвік,

О. Щербанюк,

В. Сіренко,
В. Цвєтков,
О. Ющик,

Л. Юзьков, О. Ярмиш та інші. Серед сучасних комплексних досліджень
народного суверенітету варто згадати насамперед фундаментальну працю
І.А. Куян "Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно-правовий
аспект" (2013) та колективну академічну монографію, підготовлену вченими
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за ред. акад.
НАН України Ю.С. Шемшученка "Правове забезпечення державного
суверенітету в Україні" (2011). Незважаючи на значний науковий доробок із
обраної теми, дослідження теоретико-правових засад принципу народного
суверенітету та проблем його реалізації в контексті сучасного розвитку
держави та громадянського суспільства залишається актуальним для сучасної
юридичної науки. Особливим підтвердженням цього стала Революція
гідності та події, що відбулися після неї.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове
дослідження здійснене відповідно до «Переліку пріоритетних тематичних
напрямів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ–ІV
рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту на 2012-2015 роки», а саме п. 4.4.2.2 «Проблеми формування
національної правової системи України». Тема дисертації відповідає тематиці
Пріоритетних напрямів розвитку правової науки в Україні на 2011–2015 рр.,
затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових
наук

України

від 24.09.2010 р.

№ 14,

та

перспективним

напрямам

кандидатських та докторських дисертацій за юридичними спеціальностями,
Перелік яких затверджено рішенням Президії Національної академії
правових наук України від 18.10.2013 р. № 86/11. Дисертаційне дослідження
виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри теорії права
та міжнародної інформації Інституту права та суспільних відносин
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на тему:
«Еволюція теоретичних уявлень людства про державу та право» (державний
реєстраційний номер 0111U003651).
Мета

і

завдання

дослідження.

Метою

роботи

є

розробка

концептуальних основ та теоретико-правових аспектів реалізації принципу
народного суверенітету в Україні, розкриття інноваційного розуміння його
зв'язків з поняттями “народовладдя”, “демократія” та “громадянське
суспільство”, обґрунтування шляхів вирішення проблем пов'язаних із
з'ясуванням змісту принципу народного суверенітету,

правових аспектів

його гарантій та практичного забезпечення.
Мета дослідження зумовила визначення та розв’язання таких завдань:
- визначити поняття народного суверенітету в контексті аналізу
феноменів народовладдя і безпосередньої демократії;

8

- охарактеризувати принцип народного суверенітету в історико-правовій
перспективі, окреслити та критично проаналізувати основні підходи до
визначення змісту принципу народного суверенітету в зарубіжній і
вітчизняній теорії держави і права;
- продемонструвати способи теоретичного обґрунтування принципу
народного суверенітету в теорії демократії та правової держави;
- проаналізувати основні проблеми і напрями вдосконалення та значення
представницької демократії в процесі забезпечення і реалізації принципу
народного суверенітету;
- дослідити теоретичні аспекти системи державно-правових гарантії
народного суверенітету, визначити її основні елементи, рівні та взаємозв’язок
між ними, обґрунтувати необхідність органічного поєднання досліджень
загальних та спеціальних гарантій принципу народного суверенітету;
- обґрунтувати взаємозв’язок процесів становлення громадянського
суспільства в Україні та гарантування принципу народного суверенітету в
контексті

здійснення

суспільного

контролю

над

формуванням

і

функціонуванням органів державної влади та їх посадових осіб.
Об’єкт дослідження – принцип народного суверенітету як один з
фундаментальний принципів суспільного та державного ладу України.
Предмет дослідження – теоретико-правові аспекти змісту та реалізації
принципу народного суверенітету в Україні.
Методи дослідження. В ході роботи над дисертацією автором було
залучено сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Дослідження
принципу народного суверенітету в теорії держави і права було здійснено за
допомогою

методів

компаративного,

системного,

структурно-

функціонального та історико-правового аналізу. При цьому, висвітлюючи
зміст принципу народного суверенітету, було важливо охарактеризувати як
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його генетичний зріз (тобто процес осмислення цього принципу в правовій
науці, його різні інтерпретації), так і продемонструвати його місце в
загальній системі принципів демократичної, правової держави. Також
автором активно застосовувався логічний метод, який дозволив забезпечити
послідовність та аргументованість основних положень роботи, представити
визначення основних термінів і понять, які використовувались в процесі
роботи над темою.
Всебічне висвітлення дисертаційної теми передбачало залучення великої
кількості теоретичних джерел (робіт вітчизняних і зарубіжних авторів в
галузі теорії держави та права, конституційного права), доволі широкої
нормативної бази дослідження (Конституція України, закони, рішення
Конституційного Суду України, укази Президента України, джерела
міжнародного права, окремі конституційні акти інших держав, проекти
законів подані на розгляд до Верховної Ради України, а також різноманітні
експертні оцінки законодавчих актів та законопроектів). Тому в якості
додаткових методів аналізу було застосовано методи герменевтичного
тлумачення нормативно-правових актів, а також методи контекстуального
аналізу, що дозволило порівняти існуючі в сучасній юридичній науці підходи
до визначення змісту принципу народного суверенітету та надати критичної
характеристики окремим підходам.
Комплексне використання всіх цих методів дало можливість всебічного
й об’єктивного аналізу проблем, пов’язаних з теоретичними аспектами
забезпечення принципу народного суверенітету, висвітленням його змісту,
дозволило

вирішити

теоретичні

і

практичні

задачі,

що

ставились

дисертантом.
Наукова новизна одержаних результатів визначена тим, що робота –
одне з перших у вітчизняній юридичній науці комплексне дослідження
теоретико-правових засад змісту принципу народного суверенітету як основи
демократичного розвитку держави. В роботі застосовувалися нові наукові
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підходи до визначення й дослідження змісту поняття народного суверенітету,
здійснено

аналіз

нормативно-правових

актів,

покликаних

сприяти

забезпеченню і гарантуванню принципу народного суверенітету в Україні.
До найбільш важливих результатів, які відображають наукову новизну
дисертаційної роботи, можна віднести такі положення:
уперше:
- визначено системоутворююче місце принципу народного суверенітету
серед фундаментальних принципів, які лежать в основі теорії демократії і
характеризують суть демократичного способу організації влади, що дозволяє
громадянам ефективно артикулювати свої інтереси, реалізовувати і захищати
їх, а також втілювати свою волю в практичні дії через форми безпосередньої
демократії та інші форми народовладдя;
- продемонстровано

зв’язок

принципу

народного

суверенітету

з

базовими принципами демократичної і правової держави та аргументовано,
що лише визнання і гарантування народного суверенітету дозволяє
постулювати верховенство права як вищу систему засобів, норм і правил, які
визначають й спрямовують діяльність державної влади;
- обґрунтовано наявність громадянського суспільства як специфічної
гарантії народного суверенітету поряд з існуючою системою державноправових гарантій такого принципу та досліджено взаємозв’язок процесів
становлення громадянського суспільства в Україні і гарантування принципу
народного суверенітету;
- запропоновано структуру системи гарантій принципу народного
суверенітету, яка включає в себе три рівні: а) ідеологічні гарантії,
б) політичні, економічні та організаційні гарантії, в) юридичні гарантії.
Подібне місце юридичних гарантій народного суверенітету означає, що вони
виступають формою і одночасно способом закріплення всіх інших гарантій
народного суверенітету;
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удосконалено:
- знання про сутність народного суверенітету та роль виборів і виборчого
процесу в його реалізації як форми безпосередньої демократії механізму
забезпечення принципу народного суверенітету. Продемонстровано, що з
точки зору забезпечення народного суверенітету і народовладдя кожна з
вимог виборчого права дозволяє досягти результатів виборів з адекватною й
об’єктивною картиною народного волевиявлення, як реалізації громадянами
суверенного права визначати склад і характер діяльності виборних органів
державної влади і місцевого самоврядування;
- визначення поняття народного суверенітету в контексті аналізу теорії
народовладдя і безпосередньої демократії та продемонстровано, що народний
суверенітет виступає центральним елементом системи базових принципів, які
покладені в основу організації демократичних суспільних відносин;
дістали подальший розвиток:
- розуміння основних напрямів розвитку форм безпосередньої демократії
в контексті забезпечення принципу народного суверенітету та доведено, що
подальше вдосконалення демократичних механізмів реалізації влади та
втілення принципу народного суверенітету передбачає суттєве оновлення
національного законодавства в цій сфері;
- положення про систему гарантій народного суверенітету, її основні
елементи, рівні та взаємозв’язок між ними, обґрунтована необхідність
органічного поєднання досліджень загальних та спеціальних гарантій
принципу народного суверенітету.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані:
а) в науковій роботі – для подальших розробок проблематики народного
суверенітету в теорії держави і права України та інших країн, в дослідженні
основних інститутів конституційного права сучасних демократичних держав
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й розкритті змісту фундаментальних принципів, що лежать в основі
демократичного ладу; б) в законодавчій діяльності – як теоретична основа
для вдосконалення системи нормативно-правових актів, внесенні змін в
чинне законодавство, прийняття ряду нових законів, покликаних сприяти
забезпеченню і гарантуванню принципу народного суверенітету в Україні;
в) в навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів підручників,
посібників,

складанні

навчальних

програм

та

навчально-методичних

комплексів, читанні таких дисциплін, як теорія держави і права, історія
правової думки, конституційне право України, а також в ході розробки ряду
спецкурсів для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів
України; г) в правовиховній роботі – для сприяння підвищенню рівня
правової культури громадян України, формуванню у них відповідної системи
знань

про

принцип

народного

суверенітету,

форми

безпосередньої

демократії, підвищенню рівня політичної та правової активності в процесі
артикуляції та вираження власної волі у передбачені чинним законодавством
способи.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним,
цілісним та завершеним науковим дослідженням. Сформульовані в роботі
положення й наукові висновки є результатом особистих досліджень та
обґрунтувань, що були зроблені автором на основі критичного аналізу більш
як трьохсот наукових і нормативних джерел. Всі представлені у списку
публікацій статті і тези написані і видані без співавторів. У дисертаційному
дослідженні окремі питання і проблеми розглядаються вперше, інші –
аналізуються з нових позицій, по-новому аргументуються і обґрунтовуються.
Апробація результатів дисертації. Положення дисертації розглядалися
й обговорювалися на засіданнях кафедри теорії права та міжнародної
інформації

Відкритого

«Україна»,

де

було

міжнародного
виконано

університету

дисертаційне

розвитку

дослідження,

людини
а

також

висвітлювалися у ході роботи методологічних і теоретичних семінарів, що
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проводились для викладачів, докторантів та аспірантів – правознавців
університету.
Основні результати дисертації доповідались під час проведення
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, «круглих
столів», семінарів: «Верховенство права у процесі державотворення та
захисту прав людини в Україні» (м. Острог, 2008 р.); «Громадянське
суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності»
(м. Київ, 2008 р.); «Верховенство права і демократія» (м. Острог, 2009 р.);
«Сучасний

конституціоналізм:

проблеми,

тенденції

та

перспективи»

(м. Острог, 2010 р.); «Актуальні проблеми запровадження конституційної
реформи в Україні» (м. Київ, 2010 р.); «Конституційно-правові проблеми
розвитку сучасної Української держави» (м. Острог, 2010 р.); Міжнародному
семінарі «Законодавчий процес і процедура в парламенті України: проблеми
якості і вдосконалення в контексті європейського досвіду» (м. Київ,
22 вересня 2010 р.); «Сучасний конституційний процес і реформування
органів державної влади в Україні» (м. Острог, 2011 р.). Проміжні результати
дослідження були представлені у вигляді тематичних доповідей за темами
«Поняття принципів організації публічної влади: проблеми компаративного
аналізу транзитивних держав» (2011 р.), «Демократичні інститути і їх
забезпечення чинним українським законодавством: теоретичні і практичні
проблеми» (2012 р.), під час участі у роботі «круглого столу» на тему
«Актуальні проблеми реформування державної влади в Україні», який
проводився кафедрою державно-правових дисциплін правничого факультету
Національного університету «Острозька Академія» (2013); Міжнародній
науково-практичній конференції "Правові засади гарантування та захисту
прав і свобод людини і громадянина" ( м. Полтава, 23 листопада 2012 р.);
Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених (м. Київ,
2013р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченої Дню
державної служби в Україні (м. Київ, 24 червня 2015 р).

14

Публікації. Основні положення дисертації відображені у 21 публікації, у
тому числі в 12 наукових статтях, опублікованих у наукових фахових
періодичних виданнях з юридичних наук, дві з яких обліковуються у
зарубіжних наукометричних базах, а також у тезах 9 доповідей та
повідомлень на наукових конференціях.
Структура дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі вступу,
трьох розділів, які містять сім підрозділів, висновків та списку використаних
джерел. Повний обсяг дисертації – 212 сторінок, з яких 180 сторінок –
основний текст; список використаних джерел налічує 330 найменувань.
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РОЗДІЛ 1
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНОГО
СУВЕРЕНІТЕТУ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

1.1. Поняття народного суверенітету в контексті аналізу теорії
народовладдя і безпосередньої демократії
Починаючи принаймні з кінця ХVІІІ століття поняття “народний
суверенітет” доволі міцно увійшло в сферу правових та політичних
досліджень як одна з базових категорій у поясненні генезису суспільних
відносин, держави і права. Разом з тим, додатковим стимулом розвитку
вчення про народний суверенітет стала теорія суспільного договору (pactum
unionis, contract social, Gesellschaftsvertrag), яка після свого формулювання у
XVIII столітті, дедалі частіше ставала предметом змістовного аналізу
правознавців наприкінці XVIII – початку ХІХ століть. Недарма вже в кінці
ХІХ століття відомий французький конституціоналіст А.Есмен писав:
“Принцип народного суверенітету поступово обійшов весь світ... Цією своєю
силою він зобов’язаний тому, що він являє собою ідею просту, яка
віддзеркалює глибинні прагнення людської душі до справедливості і
рівності. По суті, він зводиться до наступної тези: суверенітет належить
всьому народові, взятому як ціле, і не може належати ще будь-кому крім
нього” [52, c. 123]. Подібну тезу зустрічаємо й в статті М.Рейснера, який
пов’язує розробку та розповсюдження поняття народного суверенітету з
дедалі

ширшим

запровадженням

в

практику

державних

відносин

представницьких органів влади. Більш того, на його думку, завдяки цій ідеї
стало можливим принципово по іншому подивитись на природу державної
влади, оскільки було чітко усвідомлено, що “в державі не лише влада існує
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для народу, а сам народ стає державою; народне благо здійснюється не
тільки для народу, а й через народ... сам народ стає владою” [226, c. 122].
Поняття “народний суверенітет” потрапляє в коло наукових досліджень
не лише тоді, коли ми вивчаємо форми безпосередньої демократії,
проблематику прав і свобод людини і громадянина, але й у тому випадку,
коли предметом нашої уваги стають такі поняття як “правова держава” та
“демократія”. Адже відомо, що навіть за своєю етимологією термін
“демократія” є сполученим з такими поняттями як народовладдя та
верховенство влади народу. Таким чином будь-який аналіз як сучасного
стану розвитку України, так і перспектив її подальшої демократизації,
формування і становлення демократичних інститутів, конституціоналізму,
неможливий поза зверненням до проблеми забезпечення принципу народного
суверенітету. Виходячи із таких позицій завданням нашого дослідження є
аналіз теоретико-методологічних засад вивчення народного суверенітету в
сучасній юридичній науці, зокрема теоретичних підходів до розгляду поняття
„народний суверенітет”.
Реалізація принципу народного суверенітету в державно-правовій
практиці пов’язана із нормою ст.3 Декларації прав людини і громадянина
1789 року, в якій було зафіксовано: “Джерелом суверенної влади є нація.
Жодні установи, жоден індивід не можуть мати владу, яка б явно не виходила
від нації” [135, c. 22]. Це дало підстави Ф.Тарановському твердити, що після
1789 року теорія народного суверенітету знайшла не лише свого
теоретичного, але й емпіричного обґрунтування. Тобто за народом було
визнано і зафіксовано статус суб’єкта установчої влади, його право
встановлювати той чи інший образ правління, а також право обирати своїх
представників до законодавчих органів влади [274, c. 350–351].
Водночас, ідея народного суверенітету торувала свій шлях не лише на
європейському континенті, але й в Америці. В цьому сенсі, на думку
Ф.МакДоналда, слід звернути особливу увагу на положення зафіксовані в
Декларації незалежності 1776 року [323, p. 31–32]. Справа в тому, що
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традиційно

піддається

цитуванню

лише

загальновідома

теза

про

“самоочевидну істину” щодо рівності людей у їх природному праві на життя,
свободу та прагнення до щастя [329, p. 15]. Але не менш важливим є і
продовження цього положення, яке слідує в Декларації: “У випадку, якщо
певна форма врядування стає згубною для цих цілей, народ має право
змінити чи скасувати її та встановити нове врядування, засноване на таких
принципах і формах організації влади, які, на його думку, найкращим чином
забезпечуватимуть людям безпеку і щастя”. Тобто, по суті, йдеться про
невід’ємне право народу встановлювати і змінювати державний лад, яке
обґрунтовується тим, що першоджерелом, а отже й верховним носієм влади
(інакше кажучи – сувереном), є сам народ, який на власний розсуд визначає
таку форму державного устрою і державного управління, яка якнайкраще
здатна задовольнити природні права і прагнення осіб, що складаються в
народ чи націю.
До речі, в цьому контексті було б варто згадати слова відомого
російського дореволюційного правознавця Б.Чичерина, який в своїй роботі
“Філософія права” (1900) писав, що в основі вчення про народовладдя
лежить ідея, яка визнає, що верховна влада в державі невід’ємно належить
народові, який може розпоряджатися нею на власний розсуд [299, c. 244].
Водночас, народовладдя не є анархічним свавіллям, яке так само легко
змінює чи порушує закони, як воно їх встановлює. Тут можна навести слова
не менш відомого правознавця Л.Тихомирова, який писав, що величезною
помилкою є спроба поставити рівність між поняттям “загальна воля” (volonté
génerale) та “воля всіх” (volonté de tous) [282, c. 22].
В цьому сенсі, як наголошує Б.Чичерин, терміном “народ” описується
не просто будь-яка сукупність громадян (згадаймо, що починаючи ще з часів
Античності ідея народовладдя, як правило ставала об’єктом критики саме за
тієї причини, що поняття “народ” тлумачили як некеровану масу, яку легко
підбурити і яка піде на будь-що аби тільки задовольнити свої миттєві
пристрасті; критикуючи саме таке розуміння поняття “народ” П.Шванебах
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писав: “якщо ми тлумачитимемо народ саме так, то тоді це слово позбавлене
реального значення... це багатоманітний, різнорідний мурашник, який займає
певну територію, в якому немає ні свідомого самовизначення, ні думки, ні
волі” [307, c. 29]), а лише така в якій вільні громадяни погоджуються
слідувати справедливим правовим законам, які є вищими як за інтереси
держави, так і за тимчасові потреби самих громадян. Одразу ж зауважимо,
що саме з цієї позиції до визначення цього поняття підходять й сучасні
науковці. Наприклад, Ю.Ірхін пише, що терміном народ описується
“сукупність громадян однієї держави як політичної спільноти, відносини
яких врегульовані на правовій основі” [67, c. 250]. На думку А.Зайця,
суб’єктом народовладдя є вільний і освічений народ, який прагне жити за
ідеалами свободи та визнає право на таку свободу за кожною особою [60, c.
17]. В результаті чого народовладдя передбачає існування базового закону
(конституції), який би не дозволив народові порушувати право та правові
установи (наприклад, виходячи з волі більшості брутально нехтувати
інтересами меншості, і т.д.) і водночас, гарантував би неможливість з боку
держави та її органів узурпувати народний суверенітет.
Фактично, цей важливий момент абсолютно чітко відображено у
С.Алексєєва, який наголошував, що в умовах демократії (коли визнається і
гарантується народний суверенітет) і конституціоналізму право вже не може
розглядатись як “придаток державної влади”, оскільки “право, немов,
міняється місцями з державою”, утверджується верховенство права, і воно
височіє над державою і суспільством [4, c. 49]. Про це ж саме пише і
Р.Лившиць зазначаючи, що народовладдя не є шляхом до відмирання
держави і права (коли зникає потреба як в першому, так і в другому) [116, c.
170–171]. Навпаки, йдеться про одну з найбільш складних і розвинених
систем управління, в якій роль права гранично підвищується, а народна воля
завжди реалізується не довільно чи свавільно, а лише через існуючі
конституційно-правові інститути. Також в цьому плані хотілося б навести
слова такого відомого російського дослідника як В.Атаманчук, який
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описуючи специфіку державного управління за умов демократичної,
правової держави писав, що поняття народний суверенітет зв’язує державу і
народ, і тим самим формує основу теорії демократії, дозволяє принципово
по-новому зрозуміти природу конституціоналізму, державності і шляхи її
демократичного перетворення [9, c. 222–223].
Таким чином, як бачимо, щойно ми вводимо до кола нашого розгляду
такі поняття як “конституція”, “конституціоналізм” (цей термін здебільшого
визначається як “вчення про конституцію і практику конституційного
будівництва, реалізацію конституції, її охорону та існуючий конституційний
лад” [262, c. 151] або ж як “такий режим взаємостосунків між державою та
суспільством, при якому головною метою є права і свободи, їх гарантування і
охорона” [306, c. 25]) та “верховенство конституції”, як

ми одразу ж

стикаємося з необхідністю застосування поняття “народний суверенітет”. І це
цілком зрозуміло, адже компаративний конституційно-правовий аналіз
абсолютно певно підтверджує, що всі сучасні конституції ґрунтуються на
теорії народного суверенітету та на доктрині делегування народом своєї
влади, “якою конституюються органи держави і посадові особи, здійснюючи
належні їм за конституцією і законом повноваження” [280, c. 89].
До речі, на це вказує В. Погорілко, коли досліджуючи теоретичні
проблеми сучасного українського конституціоналізму, він прямо зазначає,
що новий етап розвитку українського конституціоналізму безпосередньо
пов’язаний не просто з проголошенням народу єдиним джерелом влади, а
саме зі створенням такої системи організації державної влади і політичної
системи в цілому, коли це положення реалізується на практиці [171, c. 61–
62]. Цю ж тезу аргументує О.Тодика, пишучи, що на сучасному етапі
розвитку

правової

науки

просто

неможливо

розглядати

категорії

“конституціоналізм”, “державність”, “конституційний лад” поза межами
категорії народовладдя [287, c. 28]. Водночас ці поняття (народовладдя,
народний суверенітет) виявляють свій глибинний зв’язок з процесами
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втілення вимог демократичного врядування та триваючою новелізацією
Конституції України [285, c. 76].
Не менш цікавою в цьому аспекті є і точка зору Р.Циппеліуса, який
характеризуючи

теоретичний

зміст

поняття

народного

суверенітету

звертається до класичної французької конституційної теорії і визначає його
через діалектичний взаємозв’язок термінів “pouvoir constituant” та “pouvoirs
constitues” (“влада, яка конституює” та “влада конституйована”). Тобто влада
може вважатися суверенною (souveräner) лише тоді, коли вона не виводиться
з будь-якої іншої влади. Згідно з демократичною теорією та ідеєю
конституціоналізму джерелом конституційної влади має бути тільки народ
взятий у своїй цілісності, що означає, що він є єдино легітимним
конституцієдавцем, тоді як усі інші влади в державі (законодавча, виконавча,
судова,

контрольно-наглядова,

президентська

тощо)

виводять

свої

компетенції безпосередньо або опосередковано з конституції [296, c. 196].
Таким чином, як доводить Р.Циппеліус, сам факт звернення до поняття
“конституція” (звісно, що тут мається на увазі не просто формальна
сукупність декларацій, а ніщо інше як верховний чи основний закон для
держави і суспільства) передбачає, що ми постаємо перед необхідністю
вибору між двома моделями суверенітету. З одного боку – це модель
державного суверенітету. Якщо так, то тоді держава розуміється як інститут,
що стоїть “над” конституцією і може використовувати її відповідно до своїх
потреб та намірів. З іншого боку – це модель народного суверенітету, коли
конституція тлумачиться як зафіксована на ціннісно-нормативному рівні
воля народу щодо державного і суспільного устрою, а отже і як верховний по
відношенню до держави та її нормативно-правових актів закон.
Зрозуміло, що характеризуючи конституцію як “основу системи
державного законодавства” [153, c. 118], що “має виняткову цінність для
держави, суспільства і людини” [288, c. 9] або ж як “основоположний
нормативно-правовий акт в системі джерел права, основне джерело
конституційного права і всіх галузей права” [168, c. 141], ми тим самим
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пов’язуємо поняття “конституціоналізм” саме з другою із названих моделей,
що, суто, й дає нам підстави казати про верховенство норм та приписів
конституції по відношенню до держави і державної влади. Більш того, лише з
цих позицій набувають сенсу такі поняття як “верховенство права” (як
зазначає О.Скрипнюк, це поняття є невіддільним від практики сучасного
конституціоналізму [258, c. 302]) та “верховенство конституції” (яке включає
в себе такі три базові вимоги як: первинність конституційного регулювання;
універсальність конституційних норм, та універсальний характер їх
юридичної сили; та пряма дія конституційних норм і можливість їх
безпосереднього застосування [83, c. 6–9]).
Разом з тим маємо вказати, що поняття “народний суверенітет”
потрапляє в коло наукових досліджень, не лише тоді, коли ми досліджуємо
процес становлення і розвитку конституціоналізму, а також інститутів прав і
свобод людини і громадянина, але й тоді, коли предметом нашої уваги
стають такі поняття як “правова держава” та “демократія”. Серед сучасних
підходів до вивчення правової держави та оцінки процесу реалізації її
принципів і вимог в Україні одним з домінуючих є той, що ґрунтується на
аналізі

базових

інститутів,

які

характеризують

її

становлення

та

функціонування. Наразі дедалі більш широко розповсюджуваний в наукових
колах спосіб дослідження перехідних країн, який запроваджує концепцію
двоступеневого аналізу держави з точки зору реалізації в ній принципів
демократі, з одного боку, і праводержавності – з іншого, робить актуальною
темою характеристику тих фундаментальних правових і політичних
інститутів, а також тих базових понять, які дозволяють казати про глибинну
спорідненість та взаємну доповнюваність таких явищ як правова держава і
демократія.
Тобто вже на цьому первинному чи фундаментально-понятійному рівні
ми засвідчуємо, що демократія з необхідністю передбачає первинність
народної волі, втілення в життя суверенного права народу бути верховним і
повновладним управителем на всій території держави [279, c. 20]. В цьому
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сенсі цілком обґрунтованою є теза тих авторів, які вважають, що держава є
демократичною, якщо вона забезпечує нормальне функціонування всіх форм
народовладдя, реалізацію громадянами своїх політичних прав, створює
правові та інші умови для діяльності політичних партій, інших суб’єктів
політичного процесу [286, c. 11].
Саме тому, як відмічає І.Магновський, такі терміни як “народовладдя” і
“народний суверенітет” формують основу й одне з базисних значень самого
поняття

“демократія”

[124,

c.27].

При

цьому,

вживаючи

поняття

“демократія”, мається на увазі не просто можливість народу або його
представників тим чи іншим чином впливати на дії державної влади, але те,
що народ виступає джерелом влади і її суверенним (тобто найвищим) носієм.
В результаті чого ми спостерігаємо часткове співпадіння у визначеннях
демократії та народного суверенітету, адже на доктринальному рівні сутність
народного суверенітету розкривається як “визнання неприпустимості
узурпації влади народу державою і права народу на протидію узурпації будьякими засобами, а також, звичайно, неприпустимість узурпації (незаконного
присвоєння) державної влади будь-якою суспільною силою” [168, c. 56–57]
або ж як “належність влади народові та її здійснення ним безпосередньо чи
через органи державної влади і місцевого самоврядування” [316, c. 66].
Інакше кажучи, навіть на рівні базових визначень демократії, що
обмежуються колом класичної науково-теоретичної інтерпретації цього
терміну, ми стикаємося з фактом сутнісного зв’язку між демократією й
такими поняттями як “народний суверенітет” і “народовладдя”.
З позиції другого концептуального підходу до розгляду поняття
„народний суверенітет” в сучасній юридичній науці показовими є наукові
ідеї

О.Щербанюк

стосовно

народного

суверенітету

як

основи

функціонування держави. Зокрема автор зазначає про те, що принцип
народного суверенітету є визначальним в доктрині принципів державного та
суспільного ладу та полягає в тому, що держава як організація влади народу
зобов’язана

виражати

загальні

інтереси

суспільства,

регулювати
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використання суспільних ресурсів, орієнтувати розвиток суспільства в
інтересах

народу,

зберігати

саморегулювання

суспільства

та

нести

відповідальність перед народом, громадськими об’єднаннями, людиною у
формах, визначених Конституцією та законами України. Відповідно до
позиції О. Щербанюк, народний суверенітет як конституційний принцип
суспільного ладу означає, що влада в суспільстві належить народу та
здійснюється ним безпосередньо, а також через органи публічної влади, які
створюються державою та територіальними громадами. Політична влада
народу єдина, вона виражає його інтереси і волю та здійснюється як
державна влада від імені всього суспільства та як місцева політична влада від
імені

територіальної

громади

відповідно

до

предметів

відання

та

повноважень [313, c. 25].
Таким чином, поняття „народний суверенітет” може бути предметом
теоретичного аналізу принаймні із двох позицій. По-перше, таке поняття
потрапляє в коло наукових досліджень тоді, коли ми досліджуємо процес
становлення і розвитку конституціоналізму, а також інститутів прав і свобод
людини і громадянина. У цьому контексті поняття „народний суверенітет”
перебуває у нерозривному органічному взаємозв’язку із такими поняття як
“конституція”, “конституціоналізм” та “верховенство конституції”, оскільки
всі сучасні конституції ґрунтуються на теорії народного суверенітету та на
доктрині делегування народом своєї влади. По-друге, розглядаючи зміст
понять “народний суверенітет” та “народовладдя”, можемо констатувати, що
народовладдя є загальною формою організації суспільних відносин, в основу
якої кладеться принцип народного суверенітету, що підтверджується
конституційним визнанням народу єдиним джерелом влади, верховенством
прав і свобод людини і громадянина, забезпеченням рівної й ефективної
участі громадян в процесі державного управління. Порівнюючи науковотеоретичний зміст згаданих вище термінів, можна сказати, що народний
суверенітет виступає центральним елементом системи базових принципів, які
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покладено в основу такого специфічного способу організації суспільних
відносин як народовладдя.
Як такі проблеми теоретичного аналізу ідеї народного суверенітету та
поняття

народовладдя

вже

ставали

предметом

уваги

вітчизняних

правознавців та політологів. Зокрема, з позицій юридичної науки ці питання
досліджували такі автори як: В.Погорілко, Ю.Тодика, О.Тодика, В.Селіванов,
М.Ставнійчук, М.Тесленко, Г.Мурашин, О.Мурашин, О.Батанов, Н.Гаєва,
Л.Шипілов, О.Радченко, О. Щербанюк, І. Куян, В. Людвік.

Водночас

необхідно згадати й цілий ряд цікавих розвідок присвячених висвітленню
проблем функціонування і розвитку безпосередньої демократії в Україні. В
цьому плані не можна обійти увагою праці А.Георгіци, М.Баймуратова,
Г.Манчуленка, В.Філіпчука, А.Григоренка. При цьому однією з найбільш
повних і ґрунтовних праць присвячених проблематиці форм безпосередньої
демократії в Україні залишається колективна монографія “Конституційноправові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і
практики”

(2001),

підготовлена

авторським

колективом

на

чолі

з

В.Погорілком. Серед російських дослідників, які займались аналізом цих
питань маємо назвати такі імена як: М.Баглай, В.Суворов, Г.Чеботарьов,
Н.Шаблінський, А.Барнашов, А.Бутаков, І.Гранкін, Н.Павличенко, Л.Тіунова,
Б.Крилов, І.Ільїнський, А.Ніколаєв, М.Мітюков, К.Бельський. В якості
окремої групи розвідок можна виділити праці, в яких проблематика
народного суверенітету та народовладдя розроблялась в історико-правовому
або ж історико-політичному вимірі. Ми маємо на увазі змістовні роботи
В.Нерсесянца, Ю.Тихомирова, В.Кабишева.
Втім, оскільки в межах нашого дисертаційного дослідження з огляду на
ті цілі, що ставились для першого розділу роботи, нас цікавить виключно
питання визначення змісту понять “народний суверенітет”, “народовладдя”,
“безпосередня демократія”, в межах науки теорії держави і права, то зараз ми
маємо намір проаналізувати один із аспектів означеної наукової проблеми,
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зокрема дослідження змісту народного суверенітету в контексті теорії
народовладдя та безпосередньої демократії.
Однак, навіть зважаючи

на існуючий

масив праць в галузі

конституційного права, що присвячені цим питанням, було б методологічно
неправильно

повністю

обійти

увагою

радянський

період

розвитку

вітчизняної правової науки. Справа в тому, що як такі поняття “народний
суверенітет” та “народовладдя” доволі часто використовували в 60 – 70-х
роках минулого століття. Ба більше, можна назвати цілу низку робіт (йдеться
як про індивідуальні монографії, так і про збірки статей та наукових
досліджень) присвячених висвітленню цієї тематики. Це роботи таких
авторів як: Г.Барабашев, А.Безуглов, Ю.Агешин, Л.Кулєв, В.Богатирьов,
Г.Мурзін, М.Тихонов, М.Юрченко, Б.Кожохін, В.Кубинський, М.Кукушкін,
І.Доленко, Ю.Скуратов, Є.Поляков, П.Рослов, Є.Рудьковська, В.Оксамитний,
Н.Разумович, Г.Дильнов та інших. Тому, перше питання, яке потребує на
свою відповідь стосується того, наскільки й якою мірою ми можемо
спиратись в нашій подальшій роботі на цей аналітико-теоретичний масив
робіт. Звісно, що зараз часто можна зустріти тенденцію до суцільно
негативного ставлення до цього періоду розвитку юридичної науки. Однак,
навіть якщо ми пристанемо до цієї позиції, все одно залишається важливе
питання: що саме в трактуванні понять “народний суверенітет” і
“народовладдя”, як вони характеризувались в радянській юридичній науці,
нас сьогодні не влаштовує і що саме підлягає своєму радикальному
переосмисленню?
Відомо, що серед чисельних визначень радянської держави доволі
часто

використовувалось

таке

словосполучення

як

“народна”

або

“загальнонародна держава”, в якій “основою народовладдя виступає створена
система рад” [51, c. 3–4]. Причому подібний “народний” характер держави
зумовлювався створенням прямих механізмів впливу народних мас на
діяльність державного апарату [273, c. 25], або ж, як писав В.Коток,
гарантуванням виразу ініціативи та самодіяльності народних мас в
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управлінні державою [104, c. 3]. На перший погляд, радянська держава мала
б бути визнана взірцем реалізації принципу народного суверенітету. Втім, як
засвідчила правова та політична практика, насправді все обстояло прямо
навпаки, оскільки реально керував не народ, а одна партія, яка фактично
монополізувала як право на управління, так і всю державу в цілому на
підставі того, що було прийнято визначати як “добровільне визнання
народними масами керівної ролі КПРС” [91, c. 21]. Недарма М.Ямко
характеризувала комуністичну партію як “ядро системи соціалістичної
демократії” і “рушійну силу народовладдя” [319, c. 18–24]. Тут таки можна
було б навести і слова А.Селіванова, який писав, що найважливішою
гарантією здійснення радянського народовладдя була керівна і спрямовуюча
діяльність КПРС, в якій об’єдналися найбільш передові сили робітничого
класу і всього народу [244, c. 28].
На нашу думку, найбільш влучну характеристику того, яким чином
насправді сприймався народний суверенітет і народовладдя в радянських
конституціях та в радянській юридичній науці дає С.Алексєєв. Зокрема він
пише, що реально ніхто і ніколи не мав на увазі суверенітет народу, оскільки
все спрямовувалось лише на одну ціль – обґрунтувати і закріпити всевладдя
лише однієї частини цього народу (пролетаріату), чия воля суцільно
контролюється однією тоталітарною партією: “радянські конституції були
покликані легалізовувати, надавати юридично виправданий статус тому
вищому

революційному

праву,

яке...

належало

робітничому

класу,

найбіднішому селянству, трудящим та їх авангарду – комуністичній партії”.
Тому реально терміном “народовладдя” часто прикривалась звичайна
диктатура чи то партії, чи то пролетаріату [5, c. 220–221]. Підтвердженням
цих слів можуть виступити безпосередні висловлювання радянських юристів.
Так, скажімо, В.Кабишев вказував, що єдиним шляхом до народовладдя є
диктатура пролетаріату [68, c. 9]. Цю тезу знаходимо й в роботі А.Косицина
[103, c. 58]. Інші автори також не менш часто вказують на “пролетарську
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сутність народовладдя” [129, c. 64–66], на “класовий характер народного
суверенітету” [261, c. 9] тощо.
До того ж, радянське науково-теоретичне тлумачення народовладдя
ніколи не припускало перетворення народу на суб’єкта політичного впливу
(терміном “політичний вплив” в сучасній політико-правовій науці описується
“здатність політичних суб’єктів здійснювати цілеспрямований вплив на
органи державної влади та ті рішення, що ними приймаються” [175, c. 84]),
залишаючи, тим самим, саме народовладдя не більш як формальним
інститутом, чий реальний зміст був практично повністю вихолощеним.
Зважаючи на це, наразі видаються вкрай мало виправданими спроби
тих політиків і науковців, які закликають повернутись до “чистого” та
“справжнього” народовладдя, як воно забезпечувалось в радянській
юридичній науці та політико-правовій практиці. Адже, як довів історичний
досвід

(що

ж

до

теоретичного

рівня,

то

ми

намагатимемося

продемонструвати це в ході нашого дисертаційного дослідження) тоді не
існувало будь-якого “чистого” чи “справжнього народовладдя” [315, c. 144].
Більш того, реальністю завжди було ніщо інше як постійна підміна
народовладдя всепоглинаючою партократією, яка не стільки сприяла
залученню народу до реалізації належної влади, скільки всіляко відтісняла
його від влади, створюючи неподолані перепони його суверенній волі.
Таким чином, окресливши специфіку науково-теоретичного розуміння
змісту досліджуваних нами термінів в радянській юридичній науці, коли
поняття

“народний

суверенітет”

часто

ототожнювалось

і

фактично

підмінялось поняттям “народовладдя” (щоправда, в окремих роботах можна
зустріти спротив до цієї домінуючої тенденції [34, c. 88]), яке, в свою чергу,
характеризувалось

як

“здійснення

народною

партією

повноважень

державного управління і задоволення народних інтересів”, слід відзначити,
що до певної міри (хоча і в дещо методологічно трансформованому вигляді)
ця традиція збереглась до сьогоднішнього дня. Так, до прикладу в одному із
сучасних досліджень, присвяченому принципу народного суверенітету,
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вказується, що „народний суверенітет” та „народовладдя” є синонімами, що
означають приналежність усієї повноти влади народові, визнання народу, як
це проголошується Конституцією України: „Носієм суверенітету і єдиним
джерелом верховної влади” [123, c. 10].
Більш того, у цілому ряді випадків зміст цих понять настільки
трансформується, що за ними взагалі стає практично неможливо вловити їх
вихідне теоретично-смислове навантаження. У зв’язку з чим хотілося б
навести слова М.Орзіха, які було сказано ще на початку 1994 року: “Спроби
виправдати використання поняття “суверенітет” не тільки в політичноправовому смислі, не тільки стосовно держави, нації і народу і не тільки в
плані верховенства та незалежності влади народу не можна зводити до
понятійно-термінологічних

неточностей.

Тут

проявляються

правовий

нігілізм, розмивання загальновизнаних у державознавстві уявлень, що значно
ускладнює

практичну

реалізацію

проголошеного

пріоритету

загальнолюдських цінностей і формування правової держави” [154, c. 97].
Тому цілком очевидно, що чітке визначення змісту досліджуваних нами
термінів є не тільки умовою успішності дисертаційного аналізу, але й
актуальним завданням сучасної юридичної науки.
Разом з тим, поряд із описаними термінами існують альтернативні
пропозиції з приводу використання термінології при розгляді досліджуваної
наукової проблеми. Наприклад, О. Щербанюк пропонує запровадити в
науковий оббіг термін „владоспроможність народу” як здатніть народу
здійснювати

належну

йому

суверенну

владу

за

допомогою

форм

безпосереднього та представницького народовладдя, а також спроможність
контролювати політичну владу у формах та спосіб, визначених Конституцією
України та законами України [313, c. 7].

Інший вітчизняний автор О.

Фрицький пропонує застосовувати такий термін як „народне волевиявлення”
– засіб реалізації політичної волі громадян України вільно обирати і бути
обраними до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, до рад місцевого самоврядування, обирати голів сіл,
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селищ, міст та президента України, брати участь у всеукраїнських та
місцевих референдумах, а також здійснювати інші форми безпосередньої
демократії” [293, c. 204].
При цьому О. Фрицький наводить ряд аргументів на користь
недоцільності

застосування

термінів

“народовладдя”

і

“безпосередня

демократія”, посилаючись на їх формальну відсутність в тексті Конституції
України. Водночас наводяться положення, які ставлять під сумнів й точність
визначення

змісту

поняття

“народний

суверенітет”.

Так,

скажімо,

критикуючи визначення, що пропонує А.Мучник (нагадаємо, що відповідно
до нього народний суверенітет – це “засноване на природному праві
повновладдя народу, яке виражається в його повноваженні приймати,
змінювати і відміняти свою конституцію, встановлювати і скасовувати свою
державу, обирати й заступати її посадових осіб, а також вільно здійснювати і
захищати свої природні права і свободи в інтересах суспільного добробуту”
[147, c. 91]), О.Фрицький вказує на те, що в ньому поняття народного
суверенітету фактично розчиняється у переліку конкретних прав громадян
(народу) по відношенню до органів державної влади. В цьому сенсі доречно
казати не стільки про народний суверенітет, скільки про конкретні права,
зафіксовані на конституційному рівні, суть яких полягає у можливості
громадян формувати органи державної влади і впливати на їхню діяльність
(наприклад, через інститут відкликання представницького мандату, або ж
через висловлення недовіри).
Тобто замість таких понять як “народний суверенітет – народовладдя –
безпосередня демократія”, він пропонує застосовувати дещо іншу трійцю:
“народний суверенітет – народне волевиявлення – народне представництво”.
Останній з наведених термінів, на думку О.Фрицького, найповніше
розкриває зміст народного волевиявлення, оскільки під ним мається на увазі
система влади народу, яка здійснюється через виборних представників.
Причому, представницьку владу, як наголошує цей автор, не можна
ототожнювати лише з владою законодавчою, оскільки не будь-яка

30

представницька влада має законодавчі повноваження (так, ради місцевого
самоврядування, які здійснюють представницьку владу, не можуть приймати
закони), і, навпаки, не будь-яку законодавчу владу здійснюють органи
представницької влади [293, c. 195]. До речі, на початку ХХ століття цю тезу
про неприпустимість редукції представництва виключно до діяльності
парламенту аргументував Н.Лазаревський [114, c. 179–252].
Слід погодитися із тим, що використання понять „народовладдя” і
„народний суверенітет” можливо здійснювати одночасно в контексті
методологічних засад дослідження народного суверенітету. В цьому сенсі
корисним є висновок І. Куян, яка доводить що народний суверенітет
проявляється у верховенстві і незалежності влади народу як політичної
спільноти і суб’єкта права, невідчужуваності, неподільності й безумовності
права народу на владу. Це право ґрунтується на первинності його статусу
саме як суспільства, право на владу якого є природним і життєво необхідним.
Політичні статуси народу як сукупності громадян чи виборців є похідними
від народу-суспільства і визначають окремі форми його буття [110, c. 21].
Окрім того, неможливо заперечувати наявність у вітчизняному законодавстві
норм, які дають усі підстави визначати провідну роль концепції народного
суверенітету в нормах Основного Закону. Для такого висновку достатньо
здійснити формальний аналіз положень статей 5 та 38 Конституції України
відповідно до яких „носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є
народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування”, а „громадяни мають право брати участь в
управлінні

державними

справами,

у

всеукраїнському

та

місцевих

референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування”. Саме з таких міркувань можемо
погодитись із ідеєю про те, що належність влади народові України та
реалізація належної йому влади визначається як народовладдя [20, c. 251].
Відповідно до доктринального визначення народовладдя, яке було
здійснено В. Погорілком, народовладдя являє собою “належність усієї
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суспільної влади, в тому числі державної, народові, вільне здійснення
народом цієї влади відповідно до його суверенної волі в інтересах як всього
суспільства, так і кожної людини” [93, c. 286]. Так само можна навести й
визначення Є.Козлової та О.Кутафіна, які характеризують народовладдя як
таку форму держави і спосіб правління, коли суверенна воля народу і його
конкретні інтереси перетворюються на організаційний принцип реалізації
влади, коли вирішення будь-яких державних задач або реалізація владних
повноважень потребують легітимації, що виходить від народу і має його
своїм джерелом. В результаті чого суть народовладдя полягає у вихідному
розумінні народу як першого і одночасно остаточного пункту легітимації
державної влади [82, c. 86]. Разом з тим, кажучи про безпосередню
демократію та її форми, йдеться не про народовладдя як таке, а лише про
окремі (а не всі) способи його реалізації. В цьому сенсі, як цілком
обґрунтовано вказує М.Цвік, народовладдя реалізується не лише через форми
безпосередньої

демократії

(вибори,

референдуми,

консультативні

описування, плебісцити, збори громад та інші форми участі населення у
вирішенні питань місцевого значення), але й всією демократичною державою
в цілому, через систему її органів – законодавчих, виконавчих, судових,
контрольно-наглядових, а також систему самоврядних органів [94, c. 148]. До
речі,

це

дає

підстави

окремим

науковцям

досліджувати

феномен

народовладдя саме через його зв’язок з поняттям “державність”. Як приклад
можна навести позицію О.Тодики, яка пише: “зв’язок між державністю і
народовладдям проявляється в тому, що однією з основних функцій держави
є забезпечення народовладдя. Ця функція реалізується через прийняття
якісного законодавства, що регламентує здійснення форм безпосередньої та
представницької демократії, створення організаційних та інших умов
проведення виборів, референдумів тощо” [284, c. 41]. Таку ж саму ідею
підтримує Л. Кіріченко може реалізовуватись як в формі безпосереднього
народовладдя, так і через інститути представницького народовладдя. Тобто
народ отримує конституційне право і реально забезпечену всією системою

32

державного

права

можливість

реалізовувати

належну

йому

владу

безпосередньо шляхом прямої участі у вирішенні суспільних і державних
справ (референдуми, вибори, демонстрації, мітинги, збори громадян, народні
законодавчі та місцеві ініціативи) та через обраних ним представників
(народних депутатів України, депутатів місцевих рад) у представницькі
органи державної влади та органи місцевого самоврядування [73, c. 206].
До речі, про зв’язок представницьких інститутів з процесом
забезпечення народовладдя та народного суверенітету засвідчує те, що не
лише самі ці органи державної влади формуються завдяки виборам як формі
безпосередньої демократії (в цьому сенсі вибори представницьких органів
державної влади не лише не відчужують народний суверенітет, а, навпаки,
підтверджують його, закріплюючи на практиці ідею народу як єдиного
джерела влади [264, c. 24]), але й те, що в основі представницького мандату
депутатів цих органів лежить воля конкретних виборців, реалізована ними у
виборчому процесі і засвідчена результатами голосування [297, c. 34]. В
цьому сенсі варто навести норми Закону України “Про статус народного
депутата України”, де чітко зазначається, що народний депутат України – це
обраний відповідно до Закону України “Про вибори народних депутатів
України” представник Українського народу у Верховній Раді України і
уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати
повноваження, передбачені Конституцією України та законами України
[212]. При цьому на виконання своїх обов’язків як представника
Українського народу, народний депутат у порядку, встановленому законом:
бере участь у засіданнях Верховної Ради України; бере участь у роботі
депутатських фракцій; бере участь у роботі комітетів, тимчасових
спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною
Радою України; виконує доручення Верховної Ради України та її органів;
бере участь у роботі над законопроектами, іншими актами Верховної Ради
України;

бере

участь

у

парламентських

слуханнях;

звертається

із

депутатським запитом або депутатським зверненням до Президента України,
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органів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівників
інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також
до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території
України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності у порядку,
передбаченому законом і законом про регламент Верховної Ради України
[212].
Зважаючи

на

викладені

аргументи,

використання

поняття

„народовладдя” при дослідженні теоретико-правових засад принципу
народного

суверенітету повинно

розглядатися

суспільних

відносин,

якої

в

основу

як

кладеться

форма

організації

принцип

народного

суверенітету, що підтверджується конституційним визнанням народу єдиним
джерелом влади, верховенством прав і свобод людини і громадянина,
забезпеченням рівної й ефективної участі громадян в процесі державного
управління.
Що ж до самого процесу участі в державному управлінні, то тут слід
пам’ятати не лише про інститути безпосередньої демократії, але й про цілий
ряд інших інститутів, які гарантуються чинною Конституцією України та
конституційним законодавством нашої держави. Як приклад можна навести
інститут державної служби, який, на думку такого визнаного фахівця в галузі
адміністративного права як Ю.Битяк, наразі відіграє одну з ключових ролей в
процесі участі громадян в процесі державного будівництва в Україні [13, c.
75]. Зокрема, йдеться про те, що право на державну службу гарантується
чинним законодавством, так само як і право рівного доступу до державної
служби (ст. 38 Конституції України). Дійсно, ст.4 Закону України “Про
державну службу” від 16 грудня 1993 року встановлює, що право на
державну службу мають громадяни України незалежно від походження,
соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі,
політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали
відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому
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порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою
Кабінетом Міністрів України [194].
Необхідно підкреслити, що теоретичні засади сприйняття категорій
„народний суверенітет” та „народовладдя” повинні ґрунтуватися на тому, що
народний суверенітет виступає центральним елементом системи базових
принципів, які кладуться в основу такого специфічного способу організації
суспільних відносин як народовладдя. Як зазначають М. Оніщук та М.
Савчин в основі політичної волі будь-якого уряду має виявлятися воля
народу, яка опосередковується через вільні і чесні вибори, законодавство та
реалізації відповідної політики урядую Політична воля народу визначається
через поєднання інститутів і процедур безпосередньої і представницької
демократії, що власне і виступає як основа народного суверенітету [152, c.
116].
Як вже зазначалося у дослідженні, зовнішніми формами реалізації
народовладдя є механізми безпосередньої демократії та представницьке
народовладдя. До речі, на думку окремих дослідників, саме якість
“представницького народовладдя” дозволяє казати про те, чи справді
принцип народного суверенітету забезпечується на практиці, чи – лише
декларується. Як приклад можна навести слова В.Гессена, який писав: “Для
того, щоб в державі сувереном був народ, необхідно, щоб воля народу була
юридичним титулом представництва. Народне представництво повинно
виражати не “суспільну думку” країни, а волю народу, оскільки обрання
представників є реалізацією влади, належної народу” [28, c. 72].
Як слушно зазначає Ю. Ключковський, спосіб реалізації влади народу
спосіб реалізації влади народу (народного суверенітету) „у сучасному
суспільстві набуває форми державності”. Суверенітет народу насамперед
знаходить свій вияв у тому, що народ створює та уконституйовує державу,
надає повноважень органам держави, які становлять державний механізм,
регулярно формує склад представницьких органів держави. З моменту
утворення держави суверенним народом цієї ж риси – суверенності набуває і
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держава як його (народу) публічно-владна організація [74, c. 15]. В результаті
аналізу співвідношення категорій „народний суверенітет” та „державний
суверенітет” автор приходить до висновку, що суверенітет демократичної
держави, цим народом утвореної, слід розглядати як різні прояви одного і
того ж суспільно-політичного явища [74, c. 16].
Виходячи із таких міркувань, спроба поставити під сумнів поняття
“державний суверенітет”, по суті, змушує нас переглянути всю внутрішню
структуру організації влади в суспільстві і державі. Зокрема, разом із
органами державної влади зникнуть і всі їхні повноваження, права та
обов’язки. Нагадаємо, що в будь-якому законі, який стосується того чи
іншого органу державної влади (або системи органів державної влади)
завжди чітко прописуються насамперед їхні повноваження. Наприклад, в
ст.13 Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини” від 23 грудня 1997 року вказується, що Уповноважений має право:
1) невідкладного прийому Президентом України, Головою Верховної Ради
України, Прем’єр-міністром України, головами Конституційного Суду
України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України,
Генеральним прокурором України, керівниками інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадовими та
службовими особами; 2) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України,
Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України, колегії
прокуратури України та інших колегіальних органів; 3) звертатися до
Конституційного Суду України 4) безперешкодно відвідувати органи
державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації незалежно від форми власності, бути присутнім на їх засіданнях;
5) на ознайомлення з документами, у тому числі і секретними, та отримання
їх копій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,
об’єднаннях

громадян,

на

підприємствах,

в

установах,

організаціях
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незалежно від форми власності, органах прокуратури, включаючи справи, які
знаходяться в судах тощо [214]. В наступній статті цього ж Закону
перелічуються обов’язки Уповноваженого. В цьому сенсі слід чітко розуміти,
що прагнення поставити під сумнів принцип “державного суверенітету”
призводить не до підвищення рівня народовладдя та гармонізації суспільних
відносин, а до прямо протилежного результату – політичного і правового
хаосу в суспільстві.
Таким

чином,

використання

поняття

народовладдя

повинне

супроводжуватись розумінням того, що воно формою специфічного зв’язку
між народним суверенітетом і державним суверенітетом, який фіксується
Конституцією України і реалізується в суспільно-правовій і державній
практиці. До речі, серед радянських науковців, одним з небагатьох, хто чітко
поставив проблему необхідності розкриття змісту взаємозв’язку між
суверенітетом держави і суверенітетом народу був А.Безуглов [11, c. 43–51].
окреслюючи характер зв’язку між народним і державним суверенітетом в
умовах народовладдя, маємо зазначити, що конституційне визначення
держави як демократичної і правової спричиняє безумовне нормативноправове визнання первинності влади народу (народного суверенітету) над
державною владою (державним суверенітетом). В цьому сенсі, надзвичайно
цікаво було б навести слова відомого українського юриста, професора
Університету

Святого

взаємозв’язок

між

Володимира

поняттями

К.Неволіна,

“народний

який,

суверенітет”

і

описуючи
“державний

суверенітет”, ще у 1839 році писав, що народний суверенітет природно
переростає в державний суверенітет, так само як громадянське суспільство
переходить в державу. Тому ні народний суверенітет не заперечує державний
суверенітет, ні навпаки, оскільки народний суверенітет передбачає, що
єдність народу та його воля отримують своє втілення в державній владі [149,
c. 80–81].
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Втім, чи означає ця теза, що весь конституційний зміст поняття
“народовладдя” може бути вичерпаний завдяки посиланню на зміст ст. 3 та
ст. 5 Конституції України? Очевидно, що ні.
По-перше, як слушно вказують окремі автори, поняття народовладдя
має не лише політично-правовий, але й економічний аспект [98, c. 29]. Це
означає, що крім суто політичних механізмів формування державної влади та
впливу на її діяльність (наприклад, через вже згаданий нами вище інститут
періодичних, справедливих, вільних та загальних виборів), на рівні
конституції

мають

бути

зафіксовані

відповідні

гарантії

здійснення

народовладдя в економічній сфері. У зв’язку з чим слід звернути увагу на
зміст ч.1 ст.13 Конституції України, де вказується: “Земля, її надра,
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах
території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної
(морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського
народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи
державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених
цією конституцією”.
По-друге, конституційне проголошення, визнання і дотримання
державою

принципу

народного

суверенітету

завжди

пов’язано

з

формуванням системи відповідних правових та політичних інститутів
безпосередньої демократії, які дозволяють перетворити народовладдя з
абстрактно-теоретичного принципу на одну з базових реалій суспільного
життя. В цьому сенсі слід згадати, з одного боку, розділ третій Конституції
України “Вибори. Референдум”, а з іншого – ті закони, що врегульовують
виборче і референдумне право, виборчий і референдумний процес. Зокрема
Законом України „Про всеукраїнський референдум” передбачено зв’язок
такої форми безпосередньої демократії із народовладдям. Статтею 1 цього
Закону передбачено, що всеукраїнський референдум є однією з форм
безпосередньої

демократії

в

Україні,

способом

здійснення

влади

безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні)
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громадянами України (далі - громадяни) рішень з питань загальнодержавного
значення шляхом таємного голосування в порядку, встановленому Законом
[191].

Відповідно до статті 95 вказаного Закону результати народного

волевиявлення на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою є
остаточними та не потребують затвердження або схвалення будь-якими
органами державної влади і є обов'язковими для виконання громадянами
України, органами державної влади України, яких воно стосується та до
повноважень яких віднесено. Нова редакція Конституції України набирає
чинності з дня оголошення Центральною виборчою комісією результатів
всеукраїнського

референдуму

про

схвалення

нової

редакції

на

всеукраїнському референдумі [191]. Схожі законодавчі положення стосовно
правового зв’язку форм безпосередньої демократії та народовладдя містяться
також і у виборчому законодавстві.
Додатково серед інститутів, що сприяють у реалізації народовладдя,
необхідно виділяти інститути громадського суспільства, за допомогою яких
народ може реалізовувати належний йому суверенітет. У науковій літературі
відсутня єдина позиції стосовно того, що включає в себе поняття «інститути
громадянського суспільства». Так, В. Московець вважає, що структурними
елементами системи громадянського суспільства є організації (політичні
партії, громадські об’єднання, асоціації), та різні об’єднання (професійні,
творчі, спортивні, конфесійні, тощо), що охоплюють усі сфери суспільного
життя і є своєрідним регулятором свободи людини [142]. Відповідно до
іншої точки зору громадянське суспільство – це система інститутів, серед
яких вирізняються політичні партії, профспілки, неурядові організації [76, c.
9]. Чи не найбільш повно інституційну систему громадянського суспільства
розробив

А.Колодій,

який

вважає,

що

до

основних

інститутів

громадянського суспільства слід віднести: 1) добровільні громадські
організації і громадські рухи, а також політичні партії, але саме на перших
стадіях свого формування, тобто поки вони ще не задіяні в механізмі
здійснення влади; 2) засоби масової інформації, які у своїх висновках
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повинні бути незалежними, оскільки вони обслуговують громадські інтереси
та потреби, формулюють та оприлюднюють громадську думку; 3) як
інститут, у певному аспекті, можна розглядати і вибори та референдуми, але
лише тоді, коли вони служать засобами формування та виявлення
громадської думки

та

захисту групових інтересів; 4)

залежні

від

громадськості елементи судової системи та правоохоронної системи
(наприклад, суди присяжних, народні міліцейські загони, тощо); 5)
розподільчо-регулятивні інститути сучасної держави загального добробуту
[155, c. 453].
Вказаний

перелік

інститутів

громадянського

суспільства

не

є

вичерпним. Так, до важливих інститутів громадянського суспільства
відноситься місцеве самоврядування. При цьому, в наукових дослідженнях з
цього питання наголошується на важливості розвитку територіальних громад
як умови формування громадянського суспільства в Україні [117, c. 9–10].
При цьому варто оремо наголосити на значенні політичних партій у
процесі реалізації народовладдя. Сучасні зарубіжні вчені-партологи М.
Дюверже, Д. Сарторі, Л. Блондель, авторитет яких є незаперечним у світовій
політичній та правовій науці, вказують на те, що партії є важливим
елементом політичної системи держави, при цьому, такі організації постають
своєрідним посередником між громадянським суспільством та органами
державної влади. На необхідність «активної кооперації» між громадськими
організаціями та політичними партіями вказує В. Кафарський. На його
думку, одна з основних причин такої необхідності полягає в тому, що
партнерство між громадянськими організаціями та політичними партіями є
взаємовигідним. З одного боку, недержавні організації за допомогою партій
набувають свого представництва в органах влади, а з іншого – політичні
партії через інститути громадянського суспільства, залучаються підтримкою
для перемоги у виборчому процесі [70, c. 483].
Політичні партії так само як і громадські організації відносяться до
добровільних об’єднань громадян, що випливає з переважної більшості
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визначень, які зустрічаються в юридичній літературі. В одному з них
політична партія характеризується як добровільна політична організація
постійного типу, що здійснює вплив на політичні шляхи та напрями розвитку
громадянського суспільства відповідно до партійної програми і статуту,
прагне посісти ключові позиції у владних структурах держави, як правило
(але не винятково), через вибори або контролювати їх діяльність у разі
перебування в опозиції [250, c. 87]. Подібне визначення міститься й в Законі
України «Про політичні партії України» (5 квітня 2001 року), який вказує, що
політичні партії – це добровільне об’єднання громадян – прихильників
певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю
метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере
участь у виборах та інших політичних заходах [208]. Тобто в нормативноюридичному визначенні поняття “політична партія” вказується на функцію
“сприяння формуванню і вираженню волі громадян”, яка є нічим іншим як
засобом забезпечення народовладдя в державі.
По-третє, одним з важливих елементів правового змісту поняття
народовладдя є інститут прав і свобод людини і громадянина. поняття
народовладдя має відношення не лише до окремо визначеної сукупності
політичних прав (маються на увазі в першу чергу право обирати та бути
обраними до органів державної влади, право брати участь в референдумах та
інших формах безпосередньої демократії тощо), але до всієї системи прав і
свобод людини і громадянина в цілому, оскільки самі права людини являють
собою ніщо інше як “нормативну форму взаємодії людей, впорядкування їх
зв’язків, координації їх вчинків та діяльності, запобігання протиріч,
протиборства, конфліктів на основі сполучення свободи індивіда зі свободою
інших осіб, з нормальним функціонуванням суспільства і держави” [181, c.
12]. В цьому сенсі держава, в якій забезпечується народовладдя гарантує не
тільки політичні права і свободи громадян, але й спрямовує та розвиває свою
діяльність в такому напрямі, щоб захистити й задовольнити всі без винятку
конституційно встановлені права людини. І це є цілком зрозумілим, адже, як
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зазначалось вище, народний суверенітет означає верховенство влади народу,
яка застосовується ним для того, щоб найбільш ефективно реалізовувати свої
права та законні інтереси.
Саме тому, на думку багатьох сучасних науковців, держава, в якій
забезпечується принцип народного суверенітету – це не лише демократична і
правова, але й соціальна держава. Дійсно, якщо ми виходитимемо із
визначення соціальної держави як такої держави, “метою якої є створення
всіх можливих умов для реалізації соціальних, економічних та культурних
прав,

для

самостійного

забезпечення

ініціативною

та

соціально

відповідальною особою необхідного рівня матеріального добробуту собі та
членам своєї сім’ї, і яка гарантує кожному прожитковий мінімум для гідного
людини існування й сприяє зміцненню соціальної злагоди у суспільстві”
[163, c. 33], то тоді можна твердити, що цим поняттям описується така
держава, яка на рівні з громадянськими і політичними правами людини
гарантує надійний захист і забезпечення ще й соціально-економічних і
культурних прав людини і громадянина.
Узагальнюючи результати проведеного у межах даного першого
підрозділу дослідження конституційно-правового змісту народовладдя і його
забезпечення в Україні маємо наголосити, що реалізація суверенної волі
народу відбувається універсально в тому сенсі, що ця воля не обмежується
лише політичною сферою (а включає в себе ще й соціально-економічні
відносини), а також реалізується як на загальнонаціональному, так і на
місцевому рівні. Для чого Конституцією України передбачено цілий ряд
описаних вище інститутів, покликаних реалізовувати і забезпечувати
функціонування системи народовладдя в Україні на основі неухильного
дотримання прав і свобод людини.
Таким чином, як ми бачимо, оцінюючи сучасний стан політикоправового розвитку України першим рядом ми маємо казати не стільки про
те, в якій мірі реалізовано перехід до парламентсько-президентської
республіки, або ж наскільки ефективно взаємодіють різні гілки державної
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влади, скільки про те, наскільки завдяки всім цим перетворенням
наповнюється своїм безпосереднім змістом і практично реалізується
народовладдя та народний суверенітет як базовий принцип Конституції
України та основа її політичної і правової організації.
Водночас, здійсненна в першому підрозділі дисертації аналітична
робота виявила цілий комплекс проблем, які стосуються історикометодологічних

аспектів

генезису

теорії

народного

суверенітету,

її

теоретичного і практичного обґрунтування. Деякі з цих аспектів дуже
коротко було висвітлено. Але, цілком очевидно, що характеризуючи
теоретико-методологічні основи дослідження народного суверенітету в
сучасній юридичній науці, ми жодним разом не отримаємо цілісної і повної
картини, якщо не звертатимемось до джерел та витоків цієї проблематики,
того як вона формувалась і розвивалась в політико-правовій думці. Саме
тому, зважаючи на визначені у вступі методологічні вимоги всебічності і
повноти розкриття теми дисертаційного дослідження, вважаємо за необхідне
звернутись до аналізу цієї проблеми в наступному підрозділі.

1.2. Розвиток принципу народного суверенітету в історикоправовій перспективі
Поняття “народний суверенітет” та питання реалізації народовладдя
неодноразово ставилися у якості проблеми як в зарубіжній, так і у
вітчизняній політико-правовій думці. Становлення класичного розуміння
принципу народного суверенітету пов’язане із політико-правовими ідеями
Й. Альтузія, Ж. Бодена, А. Гамільтона, Г. Гегеля, Е. Геллнера, Т. Гоббса,
Г. Гроція, А. Дайсі, Л. Дюгі, Т. Джефферсона, Р. Ієринга, Г. Єллінека,
А. Есмена, І. Канта, Г. Кельзена, Дж. Локка, К. Маркса, Ш.Л. Монтеск’є, Ж.Ж. Руссо, Й. Г. Фіхте та інших вчених. Аналіз ідеї народного суверенітету в
історії

політико-правової

думки

здійснювався

такими

сучасними
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вітчизняними дослідниками як А. М. Колодій, І. А. Куян, В. Д. Людвік,
Ю.М. Тодика, О.Ф. Фрицький, О. В. Щербанюк, О. Н. Ярмиш та ін. Разом з
тим, адекватне розуміння того, що саме являє собою народний суверенітет, в
який спосіб ця ідея визрівала як фундаментальна ідея сучасного
конституційного права потребує розгляду поняття “народний суверенітет” у
певних науково-теоретичних контекстах. Зокрема, найбільш часто воно
згадувалось тоді, коли мова йшла про демократичну і правову державу.
Залишаючи в стороні питання виникнення і обґрунтування поняття
“суверенітету” як такого звернемося виключно до того теоретико-правового
контексту, в якому конституювалось поняття “народний суверенітет”.
В контексті нашого дослідження заслуговує на увагу здійснена О.
Щербанюк

систематизація

історико-правових

концепцій

народного

суверенітету. Зокрема автор виділяє, по-перше, природничо-правові теорії
суверенітету, в рамках яких знайшли відображення обґрунтування з позицій
природничого права у вченнях Ж. Бодена, Т. Гоббса, Ж.Ж. Руссо та ін. При
досить різноманітних підходах мислителі виходили з двох позицій: з факту
існування суспільства; існування влади, яка забезпечує досягнення єдиних
завдань суспільства. У зв’язку з вирішенням питання, кому належить
суверенітет, теорія природничого права, розділилась на два напрямки –
школу, яка відстоювала «народний суверенітет», і школу, яка виступала за
«суверенітет правителя», з опосередкованим напрямком «подвійного
суверенітету». В контексті вказаних політичних теорій суверенітету «народ»
і «правитель» розглядались як суперники. Вважалося, що кожна з цих сил,
яка колись відстояла своє політичне право, претендувала на статус
незалежної особи і тим самим могла визнаватись носієм суверенітету. При
цьому одні теорії (І. Алтузій та ін.) це право повністю віддавали народу, інші
(Ж. Боден, Т. Гоббс) – правителю [314, c. 142–143].
По-друге,

окремо

О.

Щербанюк

виділяє

теорію

абсолютного

суверенітету Ж. Бодена. Природа верховенства, яка міститься в ідеї
суверенітету, була розвинута Ж. Боденом на підставі глибокого аналізу
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досвіду державної діяльності та підкріплена прикладами. Зважаючи на цю
обставину, слід визначити: Ж. Боден підкреслював, що суверенітет
притаманний тому, хто творить закони, а тому народ має бути активно
залучений до процесу законотворення. По-третє, доктрину народного
суверенітету у змістовному розумінні, яка отримала розвиток в дослідженнях
Ф. Гегеля, Л. Дюгі, Г. Єллінека, Г. Кельзена [314, c. 142–143].
Залишаючи в стороні питання виникнення і обґрунтування поняття
“суверенітету” як такого звернемося виключно до того теоретико-правового
контексту, в кому конституювалось поняття “народний суверенітет”. В цьому
плані заслуговує на увагу поняття “народної держави”, яке було
обґрунтовано Ж.Боденом. Зазначений мислитель привертає до себе нашу
увагу в першу чергу тим, що він поставив в основу своєї класифікації держав
та форм правління саме таке поняття як “суверенітет” або ж, іншими словами
– фактор належності верховної влади в державі. Звісно, у Ж.Бодена принцип
народного суверенітету не розглядається як необхідна умова конституювання
і розвитку держави. Більш того, в якості носія суверенітету Ж.Боден
розглядав в першу чергу державу та її правителя. Але, тим не менш, він
цілком чітко демонструє, що за певних умов цей принцип може бути
реалізованим і запровадженим на практиці. Так, описуючи “народну
державу”, він характеризує її як таку, де народ має реальну, а не фіктивну
владу [16, c. 170]. Однак, що означає “мати реальну, а не фіктивну владу”?
Відповідь Ж.Бодена проста: це означає, що народ має безпосередній доступ
до органів державного управління. Тобто, з одного боку, народ може
делегувати своїх обранців до законодавчих органів, а, з іншого – народ може
безпосередньо висловлювати свою волю, яка є імперативною для органів
державної влади. При цьому, цікаво відмітити, що попри свою критику
“народної держави”, Ж.Боден, тим не менш, не відкидає цілком ідею
народного суверенітету. Його позиція полягає в тому, що він висловлює
сумнів не щодо народного суверенітету як такого, а щодо здатності народу
самостійно реалізовувати цей суверенітет на постійній основі. Саме тому він

45

і доходить висновку про доцільність делегування народного суверенітету
одноосібному органу державної влади (монарху).
Разом з постаттю Ж.Бодена маємо згадати й інше ім’я німецького
юриста Й.Альтузія, який не лише одним з перших почав вживати поняття
“народний суверенітет”, але й обґрунтував суверенне право народу
встановлювати та змінювати державний лад. Щоправда, теоретична
спадщина

цього

правознавця

досі

залишається

малодослідженою

і

маловідомою навіть у колах професійних правознавців.
Втім, кажучи про теоретичну розробку поняття “народний суверенітет”
як такого, одним з перших імен, яке мають бути названі є ім’я відомого
голландського

юриста

і

вченого

Г.Гроція.

Справді,

саме

в

його

фундаментальній праці “Три книги про право війни та миру” ми зустрічаємо
чітке виділення двох аспектів, в яких повинно розглядатись саме поняття
“суверенітет”. Ці два аспекти пов’язані з суб’єктом (а точніше – з
суб’єктами), що виступає носієм суверенітету. З одного боку – це загальний
суб’єкт чи “subjectum commune”. Таким загальним суб’єктом, як вказує
Г.Гроцій, може бути тільки народ. З іншого боку – це спеціальний суб’єкт
(subjectum proprium), яким є держава. Тому, на думку Г.Гроція ці два
суб’єкти суверенітету жодним чином не протистоять один одному, а
знаходяться у певному зв’язку, суть якого полягає в тому, що суверенітет
виходить від загального суб’єкта (народу) і передається спеціальному
суб’єкту (державі). При цьому верховна влада хоча і концентрується в руках
правителів (залежно від форми правління це може бути один правитель чи
декілька), але як така вона завжди належить народові як цілому. Тобто сила
правителя (уряду) полягає в тому, що він уособлює собою сукупну владу
народу. Більш того, саме за цієї причини, як цілком слушно вказує
В.Скрипнюк в ході аналізу поглядів Г.Гроція, суверенітет верховної влади
не можна ані збільшити, ані зменшити [254, c. 138]. [, c. ]
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Наступним важливим кроком в процесі розробки та теоретичного
обґрунтування принципу народного суверенітету стали роботи Дж.Локка та
Ш.Л.Монтеск’є.
Для

першого

із

згаданих

мислителів

проблема

суверенітету

пов’язується зі з’ясування джерел і причин утворення державної влади як
такої. Не відтворюючи концепції постання і розвитку держави Дж.Локка в
цілому, зауважимо лише на тому, що первинними носіями влади для нього
виступають окремі індивіди, які, об’єднавшись в єдине ціле, добровільно
утворюють політичну спільноту. З цього привиду він пише наступне: “Таким
чином, все, що є початком будь-якої політичної спільноти і фактично її
утворює, – це не більш як згода будь-якої кількості вільних людей, здатних
утворити більшість, на об’єднання та вступ до такої спільноти. Саме це, і
лише це, дало початок будь-якому законному правлінню в світі” [118, c. 319].
На

значущості

щойно

процитованого

положення

для

становлення

локківських поглядів на народний суверенітет наголошує В.Вілсон, який
пише, що в усій системі Дж.Локка одним з основних свідчень на користь
народного

суверенітету

є

факт

вільного

(добровільного)

характеру

виникнення держави. Тобто люди, які її утворюють, приймають самостійне
чи суверенне рішення [23, c. 9].
Зрозуміло, що ця політична спільнота чи держава, має рівно стільки
влади та повноважень, скільки їй було делеговано, адже, як каже Дж.Локк, “в
основі утворення держави лежить згода народу” [118, c. 328]. Саме тому,
ставлячи питання щодо належності верховної влади, Дж.Локк вирішує його
однозначно: верховна влада завжди належить народові (як основі політичної
спільноти), тоді як держава може розпоряджатись лише тими делегованими
їй повноваження, що було їй надано в результаті укладання суспільної угоди.
Таким чином, при переході від природного до державного стану суверенітет
нікуди не зникає, а залишається належним тій спільноті, на базі якої
формується держава та уряд.
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В

аспекті

розробки

теорії

народного

суверенітету

позиція

Ш.Л.Монтеск’є є багато в чому подібною до позиції Дж.Локка. Так
характеризуючи різні форми правління, він відмічає, що демократія стає
можливою

лише

у

випадку

визнання

та

гарантування

народного

суверенітету. Тобто в демократичний державі народ є і джерелом влади і тим
суб’єктом, який цю владу здійснює [141, c. 17]. Щоправда, в концепції
Ш.Л.Монтеск’є ми знаходимо деякі нові надзвичайно цікаві акценти у
тлумаченні сутності принципу народного суверенітету. Зокрема, він звертає
увагу на те, що народний суверенітет має одну характерну властивість.
Справа в тому, що верховенство влади народу не є безмежним, оскільки ця
влада реалізується у певному законодавчому руслі. Тобто як суверен народ
одночасно виявляється і творцем законів, і тим об’єктом, на якого вони
розповсюджуються. Створюючи закони, народ їм же і підпорядковується
[141, c. 27].
Однак, навіть не зважаючи на значний внесок всіх вищезгаданих
мислителів в процес розробки та наукового обґрунтування принципу
народного суверенітету, засновником або ж “батьком” теорії народного
суверенітету справедливо вважається французький мислитель Ж.-Ж.Руссо,
який в своїй роботі “Про суспільний договір” не тільки чітко сформулював
поняття “народний суверенітет” та “народовладдя”, але показав їх як
необхідні етапи суспільного і державного розвитку. Фактично, серцевину
теорії народного суверенітету Ж.-Ж.Руссо викладає в другій книзі свого
трактату. Продовжуючи розвинену ним на самому початку аргументацію
щодо суспільного договору як умови та одночасно основи постання держави
і державної влади, Ж.-Ж.Руссо ставить одне надзвичайно важливе запитання:
а що, суто, відбувається в момент укладання цієї угоди? Нагадаємо, що, на
думку відомого англійського мислителя Т.Гоббса, в момент укладання угоди
відбувається

безповоротна

і

остаточна

передача

суверенітету,

який

переходить від окремих громадян та народу в цілому до монарха, або ж
групи правителів. Більш того, як вважав Т.Гоббс, суверенітет ніколи не може
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бути повернуто народові, навіть якщо правитель не вважатиме за потрібне
дотримуватись первинної угоди.
На відміну від цієї гоббсівської моделі, Ж.-Ж.Руссо практично одразу
ж не лише визнає правомірність відчуження суверенітету від правителя, але й
вказує, що насправді, народ ніколи не позбавляється (ані повністю, ані
частково) належного йому од самого початку суверенітету. Навіть якщо
верховна влада в державі (в особі монарха, або аристократичної групи осіб) і
претендує на верховенство, то така претензія є лише фікцією, оскільки, як
наголошує

Ж.-Ж.Руссо

суверенітет

ніколи

не

відчужується:

“Я

стверджуватиму, що суверенітет, який є нічим іншим як реалізацією
загальної волі, не може ніколи відчужуватись і що суверен, який є лише
колективною істотою, може бути представленим тільки самим собою.
Передаватись може влада, але жодним чином не воля” [237, c. 216]. Тому, як
вважає

Ж.-Ж.Руссо,

народний

суверенітет

є

основою

існування

і

функціонування будь-якого політичного організму (в тому числі й держави).
Якщо ж народ, – навіть коли ми таке припустимо, – захоче відмовитись від
свого суверенітету, то навіть тоді він не зможе цього зробити, оскільки за
таких умов він прости вже не буде народом [237, c. 217].
Наступною важливою складовою вчення Ж.-Ж.Руссо про народний
суверенітет, є доведення того, що як такий цей суверенітет не лише не може
відчужуватись від народу, але за самою своєю природою він є неподільним.
Це положення в теорії Ж.-Ж.Руссо є гранично важливим з огляду на те, що на
його основі він розбудовуватиме власну модель найкращої форми правління.
Неподільність народного суверенітету означає, що подібно до цілісності
свого носія, інституція, яка реалізовуватиме владу, також має бути цілісною і
неподільною.

Тобто

суверенітет

народу

реалізується

лише

єдиною

державною владою, яка не “дробиться на частини” і не має будь-яких
власних інтересів, крім тих, що доводяться до неї народом. Втім, як саме
реалізується народний суверенітет?
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Це питання не є випадковим, адже, як зазначає сам Ж.-Ж.Руссо,
народний суверенітет повинен певним чином реалізовуватись на практиці.
Для цього існують різноманітні форми участі народу у здійсненні державної
влади. Їх основою є право кожного громадянина вільно висловлювати свою
думку і добиватись того, щоб прийняте ним рішення було підтримано
іншими громадянами держави. Зрозуміло, що подібна настанова сприяла
формуванню моделі безпосередньої демократії, коли головний наголос
робиться на безпосередньому висловленні народної волі, а не на
функціонуванні будь-яких опосередковуючи ланок (якими є різноманітні
представницькі органи державної влади). Не ставлячи за мету критикувати
цю руссоїську модель безпосереднього народовладдя, зауважимо лише на
тому, що характеризуючи механізми забезпечення народного суверенітету,
Ж.-Ж.Руссо формулює цілий ряд важливих положень, які на сьогоднішній
день чітко асоціюються як з забезпеченням народовладдя, так і з
конституційно-правовими гарантіями народного суверенітету. Назвемо
тільки основні з них.
По-перше, принцип народного суверенітету означає не лише те, що над
волею народу немає будь-якої іншої верховної волі, але й те, що в процесі
реалізації свого права на участь у державницьких справах всі громадяни є
рівними в формально-правовому та матеріально-правовому сенсі. Інакше
кажучи, система, в основі якої лежить принцип народного суверенітету,
залишатиметься стабільною до тих пір, поки “між громадянами існує така
рівність, при якій всі вони приймають на себе зобов’язання на одних і тих же
умовах і всі повинні користуватись однаковими правами” [237, c. 223]. Тому
кожен акт народного суверенітету накладає зобов’язання на всіх громадян. У
разі ж, якщо цим актом встановлюються привілеї, то вони встановлюються
також для всіх громадян без винятку.
По-друге, які б акти та рішення не приймала суверенна влада, ці
рішення ніколи не можуть порушити межі тих первинних угод, які лежали в
основі конституювання політичної спільноти. Тобто яким би не був суверен,
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він ніколи не може порушувати ті вихідні права людини і громадянина, що
було зафіксовано в якості природних прав і свобод.
По-третє, важливою умовою реалізації народного суверенітету є
забезпечення участі народу в процесі розробки і прийняття законів (цікаво
нагадати, що значно пізніше В.Поссе характеризуватиме фактор наявності
“народного законодавства” чи “участі народу в законодавчій діяльності” як
одне з основних свідчень народного суверенітету [180, c. 88]). У зв’язку з
чим Ж.-Ж.Руссо прямо пише: “Народ, який підкорюється законам, повинен
бути їх творцем: лише ті, хто вступають в асоціацію, мають право
встановлювати правила сумісного життя” [237, c. 228]. До речі, саме з цим
моментом пов’язана і критика Ж.-Ж.Руссо представницьких органів влади,
які, за визначенням, перебирають на себе частину народного суверенітету. В
результаті

чого

народовладдя

підміняється

тим,

що

може

бути

охарактеризовано як “влада представницьких установ”. Недарма Ж.-Ж.Руссо
наголошує: “Поняття про представників належить новому часу; воно
дісталось нам у спадок від феодального Правління, цього несправедливого та
безглуздого Правління, коли людський рід прийшов до занепаду, а звання
людини було зганьбленим. В давніх Республіках і навіть в монархіях народ
ніколи не мав Представників; саме це слово залишалось невідомим” [237, c.
281].
Тому головною метою, яку повинна постійно реалізовувати держава є
забезпечення народу до такої центральної для будь-якої держави сфери як
законодавство. Причому Ж.-Ж.Руссо вважає, що чим більш активно та
широко

обговорюватимуться

в

суспільстві

закони,

тим

стрімкіше

зростатимуть шанси на отримання якомога більш ефективних законів. Тобто
ці закони одночасно будуть якісними, і нікого не буде потрібно змішувати їм
коритися (адже, якщо кожен громадянин має можливість приймати
безпосередню участь в законотворчій діяльності, то він коритиметься
законам не через зовнішній державний примус, а за власною волею).
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Після Ж.-Ж.Руссо теорія народного суверенітету неодноразово ставала
предметом досліджень цілого ряду видатних науковців. При цьому необхідно
відзначити, що з нею ми стикаємося як в працях тих мислителів, що стояли у
витоків теорії правової держави (І.Кант, Й.Г.Фіхте, Р.фон Моль, К.Велькер та
інші), так і тих дослідників, які в ХІХ столітті формували основи класичного
державознавства та правознавства. Більш того, якщо звернутись до
вітчизняної та російської традиції правознавства, варто зазначити, що
поняття “народний суверенітет” набуло доволі ґрунтовної розробки та
висвітлення. Як приклад можна згадати ім’я М.Палієнка та його роботи
присвячені проблемам правознавства (в першу чергу це такі праці як:
“Суверенітет. Історичний розвиток ідеї суверенітету та її правове значення”
(1903), “Правова держава і конституціоналізм” (1906), “Вчення про сутність
права і правову зв’язаність держави” (1908)). Згадаймо, що характеризуючи
державу як “суспільний союз суверенного примусового володарювання”
[160, c. 311], М.Палієнко чітко вказував, що як такий суверенітет не може
належати державі від самого початку, оскільки держава постає як логічний
етап суспільного розвитку. В цьому сенсі первинна влада, а отже й
суверенітет, може належати тільки суспільству, який передається державі, і
на який постійно спирається державна влада. До речі, як цілком слушно
вказує Р.Гринюк, саме на цій ідеї М.Палієнко розбудовує одну з основних
підвалин власного розуміння феномену правової держави [37, c. 94]. Дійсно,
лише виходячи з ідеї народного суверенітету та невідчужуваності прав
громадян, М.Палієнко розбудовує власну аргументацію на користь тези про
вихідну зв’язаність держави правом, оскільки лише суверенна влада народу,
яка не є похідною від рішень державної влади, дозволяє контролювати
державу та, у разі потреби, змушувати її дотримуватись правових
встановлень, які є рівною мірою обов’язковими як для самих громадян, так і
для держави та її органів.
Так само варто згадати й щойно названу працю М.Палієнка
“Суверенітет”, в якій він обґрунтовує фундаментальну значущість теорії
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суверенітету для розвитку правової думки. Більш того, аналізуючи розвиток
цього поняття, він акцентує увагу на тому, що однією з головних проблем
для правової науки було не стільки визнання чи не визнання суверенітету як
такого, а саме встановлення того, що є джерелом суверенітету, яким чином
співвідносяться державний і народний суверенітет. В цій суперечці він
цілком солідаризується з ідеєю невідчужуваності народного суверенітету та
необхідності забезпечення державою найбільш широкого спектру інститутів і
механізмів, які б дозволили народові реалізовувати власну волю, приймати
участь в державному управлінні. Водночас, як зазначає М.Палієнко, визнання
народного суверенітету тягне за собою й фундаментальні зміни в
функціонуванні самої держави, оскільки така держава виявляється не тільки
зв’язаною правом, але й змушеною ставити своєю головною метою
забезпечення прав та інтересів своїх громадян.
Не менш цікаві дослідження змісту та сутності теорії народного
суверенітету ми знаходимо у С.Дністрянського, який також чітко пов’язує
розробку цих питань з проблематикою демократичної і правової держави.
Полемізуючи з тогочасними представниками теорії “державної першості”
(тут

доречно згадати бодай прізвище В.Залеського, який пояснював

діяльність держави на благо своїх громадян поняттям її “доброї волі”, що
підтверджується її непохитним і незаперечним суверенітетом [63, c. 283]),
С.Дністрянський абсолютно чітко продемонстрував, що у відносинах
держави і права стан гармонії можливий лише тоді, коли джерелом
державної влади і одночасно творцем права виступає сам народ. У зв’язку з
чим він вживав такі поняття як “народна правда” та “справедлива воля
народу” [50, c. 19]. При цьому воля народу є одночасно і джерелом державної
влади (тобто поняття суверенітету асоціюється С.Дністрянським в першу
чергу з народним суверенітетом, який є основою і фундаментом державного
суверенітету) і постійним фактором реалізації державної влади. Інакше
кажучи, в своїх конституційних проектах С.Дністрянський завжди приділяв
надзвичайну увагу як формам безпосередньої демократії, так і діяльності
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представницьких установ. Більш того, якщо уважно проаналізувати його
проект Конституції, то в ній одну з ключових ролей відіграє такий орган як
Установчі збори. Цей орган безпосередньо формуються громадянами
держави і до його функцій віднесено: затвердження конституційної грамоти,
прийняття основних виборчих законодавчих актів, визначення виборчих
округів, розподіл державної території на громади, повіти й округи. Тобто, по
суті, йдеться саме про встановлення волею народу, спираючись на його
невід’ємне установче право, основ конституційного ладу [39, c. 9]. Причому
цей орган має бути якомога тісніше наближений до народу для того, щоб
завдяки цьому отримати вищий рівень легітимності через своєрідне
“освячення” суверенною волею народу.
Таким чином, як ми бачимо, поняття “народний суверенітет” та
питання реалізації народовладдя неодноразово ставилися у якості проблеми
як в зарубіжній, так і у вітчизняній політико-правовій думці. При цьому
практично всі з досліджених нами моментів знайшли свого відображення і в
сучасних способах тлумачення змісту та сутності принципу народного
суверенітету. Саме тому адекватне розуміння того, що саме являє собою
народний суверенітет, в який спосіб ця ідея визрівала як фундаментальна ідея
сучасного конституційного права, передбачало обов’язкове висвітлення
цього кола питань. Втім, як було вказано вище, поняття “народний
суверенітет” практично завжди розглядалася у певних науково-теоретичних
контекстах. Зокрема, найбільш часто воно згадувалось тоді, коли мова йшла
про демократичну і правову державу. Тому, продовжуючи наше дисертаційне
дослідження, видається необхідним звернутись до аналізу того, в який спосіб
принцип народного суверенітету обґрунтовується з позицій теорії демократії
і правової держави. Такий перехід виглядає цілком логічним й з огляду на те,
що наразі коли йдеться про реформування системи державної влади в Україні
про конституційну реформу, практично завжди постає питання про те,
наскільки очікувані правові і політичні зміни сприятимуть реалізації
принципу народного суверенітету, наскільки народ як джерело влади може
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цією владою розпоряджатися і наскільки ефективними є наявні у нього
механізми контролю за державною владою.

1.3. Обґрунтування народного суверенітету в теорії демократії та
правової держави
Розбудова в Україні демократичної, правової держави, а також
конституційно задеклароване прагнення реалізовувати цінності та ідеали
демократії і праводержавності суттєво актуалізують питання дослідження
специфіки реалізації окремих базових основ конституційного ладу України у
їх взаємозв’язку з процесом забезпечення принципів демократичної, правової
держави. Більш того, на рівні теоретико-методологічної рефлексії як в
конституційному праві, так і в теорії держави і права вже неодноразово
ставилось питання про співвідношення та взаємну кореляцію принципів
демократії та правової держави. В контексті чого постає цілком обґрунтоване
питання щодо пошуку тих основоположних засад, які здатні поєднати моделі
демократичного державного устрою і правової держави і продемонструвати
їх глибинний зв’язок і компліментарну сутність.
Разом з тим, звернення до аналізу принципу народного суверенітету та
його ролі в системі принципів демократичної правової держави зумовлено
тим, що, як засвідчує вітчизняна державотворча практика останнього
десятиліття незалежності України, принципи правової держави і демократії
часто-густо втілювались безсистемно, в довільному порядку та без чіткого
усвідомлення тієї мети, яка повинна бути досягнута завдяки забезпеченню
тих чи інших конкретних принципів демократичної правової держави. Все це
створило таку політико-правову атмосферу, в якій цілий ряд вихідних ідей,
що лежали в основі формування як теорії правової держави, так і теорії
демократії частково відійшли в забуття. Однією з таких ідей, на нашу думку,
виступила й ідея народного суверенітету, яка попри свою незаперечну роль в
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суспільно-політичному

і

правовому

житті

будь-якої

розвиненої

демократичної країни, в Україні поступово була відсунута на другий план. А
всі згадки про народ як носія верховної суверенної влади набули виключно
політичного забарвлення та прив’язку до періодичних виборчих кампаній. На
жаль,

як

відмічає

О.Мурашин,

сам

процес

створення

в

Україні

громадянського суспільства, демократичної і правової держави було дещо
спотворено, в результаті чого теза про перетворення народу з “об’єкта
державного управління на пріоритетного суб’єкта влади” [145, c. 18]
втратила свій науковий і практичний зміст і стала сприйматись виключно як
чергове політичне гасло.
Тому, зважаючи на актуальність дослідження проблеми визначення
ролі принципу народного суверенітету в системі принципів демократичної
правової держави, а також необхідність подолання того зверхнього ставлення
до принципу народного суверенітету, який часто панує в колах українських
державних і політичних діячів, в межах цього третього підрозділу ми
ставимо наступні цілі: а) охарактеризувати роль принципу народного
суверенітету

в

охарактеризувати

системі
роль

принципів

принципу

демократичної

народного

держави;

суверенітету

в

б)

системі

принципів правової держави; в) обґрунтувати значущість забезпечення
принципу народного суверенітету в державотворенні України з точки зору
перспективи її конституювання як демократичної правової держави.
Як слушно акцентує В. Скрипнюк, „визнання влади українського
народу

первинною,

єдиною

і

невідчужуваною

є

фундаментальним

принципом і водночас орієнтиром усіх процесів, що відбуваються у сучасній
Україні. При цьому якщо підходити до визначення ціннісного змісту поняття
демократії, то не можна не погодитись з тим, що значну його частину
становить саме ідея народного суверенітету [251, c. 9]. При цьому, розгляд
принципу народного суверенітету в теорії демократії необхідно здійснювати
виходячи із того, що народний суверенітет проявляється у верховенстві і
незалежності влади народу як політичної спільноти і суб’єкта права,
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невідчужуваності, неподільності й безумовності права народу на владу. Це
право ґрунтується на первинності його статусу саме як суспільства, право на
владу якого є природним і життєво необхідним. Політичні статуси народу як
сукупності громадян чи виборців є похідними від народу-суспільства і
визначають окремі форми його буття [109, c. 21]. Не можемо не погодитися із
твердженням В. Лудвік, відповідно до якого у співвідношенні з демократією
народний суверенітет виступає її передумовою й необхідною, проте не
єдиною ознакою. Демократія як основоположний принцип організації та
діяльності державної влади передбачає не лише забезпечення принципу
народовладдя, але й дотримання низки інших вимог, серед яких: права і
свободи

людини,

їх

пріоритетність

відносно

інтересів

держави;

конституційне обмеження влади більшості та гарантування прав меншості
(серед яких найголовнішим є право меншості стати більшістю) [123, c. 10].
В такому контексті місця принципу народного суверенітету в теорії
демократії також заслуговує на увагу авторське бачення О.Щербанюк у
дисертаційному дослідженні, що присвячено народному суверенітету. Так,
дослідник вважає, що саме народ має право створювати такі державні
інститути, які відповідають його уявленням про найбільш сприятливі
варіанти державного устрою та відповідають традиціям державотворення.
Доводиться, що народний суверенітет як засада державного ладу полягає в
тому, що держава як організація влади народу зобов’язана виражати загальні
інтереси

суспільства,

орієнтувати

розвиток

регулювати
суспільства

використання
в

інтересах

суспільних
народу,

ресурсів,
зберігати

саморегулювання суспільства та нести відповідальність перед народом,
громадськими об’єднаннями, людиною у формах, визначених конституцією
та законами [313, c. 15].
Загалом, кажучи про роль принципу народного суверенітету для теорії
демократії, навряд чи можна недооцінити ані його теоретичну роль, ані його
конститутивний характер по відношенню до всіх інших принципів
демократичної держави. Якщо ми звернемося до всіх тих визначень

57

демократії, в яких вона характеризується через властиві їй інститути і
принципи, то ми легко побачимо, що принцип народного суверенітету
практично завжди окреслюються як базисний для демократичної держави, чи
всі інші її принципи й інститути характеризуються як такі, що покликані
забезпечити та практично реалізувати верховенство народної волі.
В цьому сенсі доволі цікавою видається дефініція відомого дослідника
К.Поппера, який характеризував демократію як систему різноманітних
суспільних інститутів, що дозволяють народові реалізовувати свою владу,
здійснювати громадський контроль за діяльністю та відставкою уряду, а
також, без застосування насильства проводити реформи навіть всупереч волі
правителів [179, c. 177]. Водночас, якщо ми уважно переглянемо загальні
ознаки демократичного врядування, то можна легко побачити їх тісний
зв’язок з принципом народного суверенітету. До таких ознак демократії, як
правило, відносять наступні: виборність та змінюваність вищих органів
державної влади, їх підзвітність виборцям; розподіл державної влади на
законодавчу, виконавчу й судову; конституційне визнання, закріплення та
реальне гарантування основних особистих, економічних, політичних та
інших прав і свобод людини та громадянина; захищеність особи від свавілля
та беззаконня, можливість реально захищати свої права, свободи та законні
інтереси від будь-яких посягань, в тому числі з боку державних органів та
посадових осіб; існування ряду політичних, в тому числі й опозиційних,
партій; невтручання держави в приватне життя громадян; гласність в
діяльності держави. Дійсно, виборність органів державної влади та
можливість громадян висловлювати свою суверенну волю є нічим іншим як
формами безпосереднього народовладдя, завдяки яким втілюється в життя
принцип народного суверенітету. В цьому плані навіть не потрібно нічого
спеціально доводити, оскільки такі поняття як “народний суверенітет”,
“безпосередня демократія” та “народовладдя” завжди розглядаються як тісно
пов’язані між собою терміни.
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Гласність в діяльності держави (також цю ознаку часто окреслюють
поняттям “відкритість державної влади”) є засобом який унеможливлює
відрив держави від громадян, а отже забезпечує постійний контроль з боку
народу за тим, щоб держава адекватно й ефективно використовувала
делеговані їй народом повноваження управління суспільними і державними
справами.. В контексті чого було б цікаво згадати Указ Президента України
“Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості в діяльності органів
державної влади” від 1 серпня 2002 року, в якому передбачені ним заходи
чітко пов’язувались з процесом створення додаткових умов для реалізації
конституційних прав громадян на інформацію, участі в управлінні
державними справами і здійсненням контролю над органами державної влади
в Україні.
Так само не можна не відмітити й зв’язку між принципом народного
суверенітету і принципом поділу державної влади. Справді, чи можна
розглядати їх самі по собі? На нашу думку, – ні. Адже, виходячи з тези, що
принцип

поділу

влади

є

головним

запобіжним

фактором,

який

унеможливлює узурпацію державної влади та її відлучення від потреб народу
і окремих громадян, маємо визнати, що сама модель поділу влади на
законодавчу, виконавчу і судову гілки має на меті ніщо інше як постання
надійного

механізму

інституційних

загроз

блокування
принципові

процесів
народного

утворення
суверенітету.

будь-яких
Тому

не

випадково, що висвітлюючи зміст принципу поділу державної влади
М.Рейснер писав, що цей поділ не є арифметичним чи механічним, а повинен
розглядатись виключно під кутом зору спроможності держави постійно й
уважно задовольняти суспільні потреби й реалізовувати волю громадян [225,
c. 180]. Цю ж саму тезу ми зустрічаємо і у Л.Гумпловича в його
фундаментальній праці “Загальне вчення про державу”, де він наголошує на
необхідності звертати увагу не на форму реалізації принципу поділу влади, а
на його мету, оскільки лише з цієї позиції ми здатні правильно усвідомити,
чим є поділ державної влади і навіщо він потрібний як державі, так і
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суспільству [41, c. 269]. До речі, саме в такому сенсі, – тобто як утворення
перешкоди до узурпації державної влади та її відлучення від потреб народу, –
поділ державної влади розуміли Дж.Локк та Ш.Л.Монтеск’є.

Про це

свідчить і те, що сьогодні у великій кількості дослідників можна зустріти
положення, що як така процедура “поділу” державної влади не є самоціллю.
Більш

того,

сама

по

собі

державна

влада

завжди

залишалась

і

залишатиметься єдиною (якщо вона такою не буде, то тоді настане край й
самій державі) [166, c. 229]. В цьому плані цікаво навести думку
Г.Журавльової, яка пише, що метою поділу влади є ніщо інше як
недопущення

узурпації

влади

при

паралельному

поєднанні

зусиль

спрямованих на підтримання цілісності державної влади за для забезпечення
основних інтересів суспільства в цілому і окремих громадян [56, c. 25]. Тобто
влада “поділяється” не для того щоб, так би мовити, “формально” чи суто
функціонально розвести повноваження різних органів, а для того, щоб ця
влада завжди діяла в інтересах суспільства і виражала його (а не власну)
суверенну волю. Більш того, саме визнання народного суверенітету, який, так
би мовити, височіє над трьома поділеними гілками державної влади, дозволяє
владі залишатись врівноважено, поміркованою, цілісною, спрямованою на
забезпечення суспільних інтересів і потреб [31, c. 78].
Разом з тим, як слушно зазначає В. Скрипнюк, з одного боку єдність та
цілісність держави не дає підстав ставити питання про відокремленість будьякої з гілок влади, з інших позицій автором піднімається питання про те, чи
справді можливості, механізми та характер впливу народу як вищого носія
влади є однаковим для різних її гілок [251, c. 10]. Саме виходячи з таких
міркувань автор вважає, що вплив народного суверенітету на різні гілки
влади є неоднаковим, оскільки питання щодо співвідношення народного
суверенітету та принципу поділу влад може бути пере формульованим у
термінах визначення можливостей впливу виборців на функціонування
демократичної держави. Відповідно до такого критерію В. Скрипнюк
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розглядається теорія демократії у трьох можливих формах: представницькій,
прямій та змішаній [251, c. 10–12].
Втім,

наголошуючи

на

винятковій

ролі

принципу

народного

суверенітету для побудови демократичної держави, було б невірним
висновувати про його другорядну роль для функціонування правової
держави. В цьому сенсі видається слушним навести слова відомого
російського дослідника, який вже тривалий час займається проблематикою
праводержавності,

А.Соколова.

Так,

визначаючи

основні

характерні

властивості правової держави, він пише: “Основоположним фактором є те,
що ідея правової держави од самого початку була пов’язана з утвердженням
суверенності народу, гарантованістю його свободи і підпорядкуванням
держави суспільству. Ціннісний сенс ідеї правової держави як раз і полягає в
створенні такої системи державно-правових відносин, яка б забезпечувала
примат права в усіх сферах суспільних відносин” [265, c. 15]. Подібну тезу
ми зустрічаємо й в роботі Л.Мамута “Народ в правовій державі” (1999), який
не просто вказує на роль принципу народного суверенітету для постання
правової держави, але й прямо називає народ “субстанцією правової
держави” [128, c. 19], а цей принцип відносить до основоположних засад
формування поняття “правова держава” як такого.
Не менш цікавою і показовою щодо зв’язку правової держави

і

принципу народного суверенітету є позиція вітчизняного науковця А.Зайця.
Зокрема, характеризуючи основні принципи правової держави, він акцентує
увагу на тому, що правова держава це в першу чергу специфічний порядок,
який засновується на певному способі легітимації державної влади.
Джерелом цієї легітимації державної влади в правовій державі виступає
народ, який не лише визнається джерелом влади, але й отримує реальні
важелі і можливості впливати на дії і формування державної влади завдяки
існуючим формам безпосередньої демократії [61, c. 94]. Таким чином, як
обґрунтовано демонструє А.Заєць, принцип народного суверенітету є не
стільки наслідком постання правової держави (коли після свого формування
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вона отримує повноваження забезпечувати певні конституційні принципи),
скільки тією вихідною умовою, яка взагалі лежить в основі самої ідеї
правової держави, і на ґрунті якої розбудовується система принципів
правової держави (йдеться про принципи верховенства права, пріоритету
прав і свобод людини і громадянина, поділу державної влади, верховенства
конституції, і т.д.).
Однак, чи справді, ми маємо достатні підстави для того, щоб твердити
не лише про наявність органічного зв’язку між принципом народного
суверенітету та принципами правової держави, але й про те, що він є
основою їх загальносистемного характеру? Відповідь на це запитання є
важливою з огляду на те, що вона напряму стосується розглядуваної теми, а
також з’ясування ролі принципу народного суверенітету в системі принципів
правової держави. Для цього, так само як це було зроблено нами вище по
відношенню до принципів демократії, піддамо висвітленню питання зв’язку
між принципом народного суверенітету і принципами правової держави.
Серед

конвенційно

визнаних

науково-юридичною

спільнотою

визначень правової держави можна вважати домінуючим її тлумачення як
“держави, в якій максимально забезпечені права і свободи людини і
громадянина, відповідальність держави перед громадянином і громадянина
перед державою, панування авторитету закону, його дотримання всіма
органами державної влади, суспільними організаціями і громадянами,
ефективна робота правоохоронних органів” [278, c. 441–442]. Схоже
визначення пропонує С.Кожеваніков: “Правова держава – це така форма
організації і діяльності державної влади, якій властиві демократичний режим
конституційного правління і законності, розвинена прогресивна правова
система, поділ влади та взаємоконтроль її гілок, визнання і гарантованість
прав і свобод людини і громадянина, взаємна відповідальність держави і
особи” [277, c. 146]. При цьому важливо пам’ятати, що правова держава
жодною мірою, як пише М.Марченко, не “розчиняється в суспільстві”, а має
всі загальні ознаки держави і є важливою ланкою політичної системи
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суспільства [130, c. 278]. Звісно, що крім наведених можна запропонувати ще
й чималу кількість інших дефініцій правової держави. Але зараз нас
цікавлять не стільки нюанси різних визначень, скільки те загальне смислове
ядро, яке дозволяє розбудувати цілісну систему принципів праводержавності.
На думку В.Нерсесянца, визначальними властивостями правової
держави є: визнання і захист прав і свобод людини і громадянина,
верховенство правового закону, організація і функціонування державної
влади на основі принципу її поділу [183, c. 15]. Згідно позиції Й.Васьковича,
принципами правової держави є: верховенство права, поділ державної влади,
реальність прав і свобод людини і громадянина, законність, наявність у
громадян високої правової культури [21, c. 32].
Не заглиблюючись у проблематику вичерпної характеристики та
класифікації

принципів

правової

держави,

доцільно

навести

думку

А.Колодія, який до групи основоположних принципів правової держави
відніс наступні: принцип верховенства права та пов’язаний з ним принцип
пріоритету прав і свобод людини і громадянина, принцип поділу влади,
принцип реальності забезпечення законних інтересів людини і громадянина
[86,

c.126–138].

Так

само

про

правомірність

виокремлення

групи

“основоположних” чи “фундаментальних” принципів правової держави пише
В.Погорілко [94, c. 75].
Таким чином, як ми бачимо, практично всі без виключення способи
реконструкції системи принципів правової держави передбачають два
важливі моменти. По-перше, правовою державою є лише така держава, в якій
як дії органів державної влади (включаючи й окремих посадових осіб), так і
держава в цілому є підпорядкованими праву. Причому саме поняття право не
можна ототожнювати з класичним формальним тлумаченням поняття
“закон” [38, c.6]. Зокрема, на зазначеному моменті акцентує увагу
В.Селіванов [246, c. 9], адже “право і закон мають як загальні, так і особливі
характеристики”. Також про це пише М.Тесленко, яка вказує, що закони
набувають свого правового характеру лише тоді, коли вони ґрунтуються на
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конституції та закріплених в ній принципах верховенства права і народного
суверенітету [281, c. 22]. На значущості цього положення наголошує і
В.Гайворонський, який вказує, що властиве для правової держави панування
закону означає насамперед верховенство правового закону, оскільки не
кожний закон є таким [26, c. 115].
В цьому сенсі важко не погодитись з тими дослідниками, які
наголошують, що принцип верховенства права є своєрідною “альфою і
омегою правової держави” [47, c. 11]. По-друге, модель правової держави
завжди передбачає, що поряд з державою існує не просто незалежне від
держави суспільство (ця незалежність засновується на непорушності прав і
свобод як окремих його членів, так і суспільства в цілому), але таке
суспільство, що визначає і спрямовує діяльність держави, яка, в свою чергу,
має своїм покликанням забезпечення економічних, політичних, соціальних,
культурних, національних, екологічних суспільних інтересів і потреб. Однак
чи можуть бути забезпечені ці умови формування правової держави поза
реальним гарантуванням принципу народного суверенітету? Тобто чи
передбачає гарантування верховенства права і пріоритет суспільних інтересів
над державними (а також принцип пріоритету прав і свобод людини)
дотримання і втілення принципу народного суверенітету?
Відповідаючи на це запитання, на нашу думку, цікаво навести слова
О.Скрипнюка, який досліджуючи зміст принципу верховенства права
спробував теоретично реконструювати ту модель функціонування держави,
коли цей принцип стає реальністю [260, c. 139–140]. У зв’язку з чим він
зазначає,

що

верховенство

права

завжди

корелює

з

визнанням

і

забезпеченням народного суверенітету, оскільки держава, яка узурпує
суверенну владу народу, не визнає народ джерелом влади та єдиною
інстанцією її легітимації, тим самим ставить себе над правом і над
суспільством, що вже не дозволяє описувати її в термінах праводержавності.
Схожу думку висловлює і В.Співак пишучи, що в правовій державі
політичний режим повинен спиратися на суворе дотримання демократичних
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засад, в основі яких лежить визнання народу вищим джерелом влади, перед
яким держава відповідальна за свої дії і чиї права та інтереси вона має
захищати [269, c. 20]. Дійсно, якщо ми погоджуємося з тезою про не
тотожність права і закону (адже, як відомо, закон може бути й не правовим,
хоча і прийнятим відповідним органом державної влади в відповідно до
встановленої процедури [35, c. 207–208]), то тоді постає цілком справедливе
запитання щодо з’ясування тих підстав, які змушують державу, з одного
боку, підпорядковуватись праву, а, з іншого – розглядати свою діяльність як
служіння суспільним інтересам.
Для того, щоб надати на нього обґрунтовану відповідь, слід зазначити,
що в основі ідеї верховенства права в правовій державі лежить не просто
формальне поняття права, а насамперед його розуміння як концентрованого
виразу прав і свобод людини і громадянина. Саме тому, як пише
В.Нерсесянц, основні характеристики правової державності як правило
представлені в сучасному конституціоналізмі з позицій та під кутом зору
прав і свобод людини, їх визнання і захисту [217, c. 685]. В результаті чого,
трансформується й те, яким чином співвідносяться державне право, з одного
боку, й права людини і громадянина – з іншого. В цьому сенсі можна казати
про “правовий суверенітет” прав людини, а також прав народу в цілому, над
правами держави. Інакше кажучи, досліджуючи процес формування правової
держави, висновуємо, що закладений на конституційному рівні принцип
народного суверенітету проявляється не лише в площині державного устрою
та політичного режиму (коли ми тлумачимо цей принцип виключно як
верховенство політичного суверенітету народу й його виключне право
визначати основи державного і суспільного ладу тієї чи іншої країни), але й в
суто правовій площині, коли люди (громадяни), які є суб’єктами чи
безпосередніми носіями прав і свобод, набувають домінантного положення
по відношенню як до окремих органів державної влади, так і до держави в
цілому.
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Справді, що інше може означати теза про “пріоритет прав людини”, як
не імперативне встановлення домінування прав людини та інтересів
суспільства в цілому, над правами й потребами окремих державних органів,
установ, організацій, політичних кланів, кримінально-політичних угруповань
тощо? Тобто, фактично, вживаючи такі словосполучення як “пріоритет прав
людини” та “обов’язкове дотримання державою конституційних прав і
свобод людини і громадянина” мається на увазі як раз верховність чи
суверенність права людини у його відношенні до права того чи іншого
органу державної влади. Більш того, правовий суверенітет людини й народу
означає, що вся діяльність держави, всі права і повноваження органів
державної влади та її посадових осіб спрямовуються на піднесення і
забезпечення прав та законних інтересів людини і громадянина. В цьому
сенсі, норми ст.5 Конституції України виявляють свою логіко-юридичну
сполученість з нормами ст.3, де вказується: “Права і свободи людини та їх
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення
прав і свобод людини є головним обов’язком держави”.
Окремим важливими моментом у взаємозв’язку принципу народного
суверенітету та принципу пріоритету прав людини є актуальне на сьогодні
питання забезпечення легітимності державної влади. З цього приводу І. Богів
цілком обґрунтовано робить висновок про те, що принцип народного
суверенітету може стати реальним джерелом легітимності державної влади,
якщо він буде реалізований у межах основоположних прав людини,
натомість гарантування останніх безпосередньо залежить від волі народу [15,
c. 210]. З точки зору автора, народний суверенітет може стати реальним
джерелом легітимності лише за умови, якщо суверенна воля більшості
народу не буде спрямована проти прав і свобод особи, при цьому правовий
захист останніх стане незаперечною вимогою до державної влади,
дотримання якої визначає її легітимність [15, c. 209].
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Важливою гарантією того, що держава ніколи не зможе порушити
специфічний “правовий суверенітет народу”, є не лише механізм поділу
державної влади (який, як зазначалось вище, виступає запобіжним фактором
від узурпації влади та нехтування правом), але й встановлене на найвищому
законодавчому рівні право громадян оскаржувати діяльність органів
державної влади, вимагати відшкодування завданих ним збитків та
притягнення всіх винних до відповідальності. Серед інших в цьому контексті
можна було б згадати Закон України “Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового
слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 року [210]. Зокрема,
відповідно до положень цього Закону підлягає відшкодуванню шкода,
завдана громадянинові внаслідок: 1) незаконного засудження, незаконного
притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою,
незаконного проведення в ході розслідування чи судового розгляду
кримінальної справи обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на
майно,

незаконного

відсторонення

від

роботи

(посади)

та

інших

процесуальних дій, що обмежують права громадян; 2) незаконного
застосування адміністративного арешту чи виправних робіт, незаконної
конфіскації майна, незаконного накладення штрафу; 3) незаконного
проведення оперативно-розшукових заходів, передбачених законами України
“Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю” та іншими актами законодавства.
Так само як приклад можна навести Закон України “Про звернення
громадян” від 2 жовтня 1996 року [204], який встановлюється, що громадяни
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
відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та
пропозиціями,

що

стосуються

їх

статутної

діяльності,

заявою

або

клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та
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особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Причому
до рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у
сфері управлінської діяльності, внаслідок яких: а) порушено права і законні
інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); б) створено перешкоди
для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;
незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його
незаконно притягнуто до відповідальності.
Втім, навіть незалежно від факту наявності чи відсутності конкретних
законів, це право відстоювати свої права і свободи, вимагати від держави їх
дотримання та захисту надійно гарантується Конституцією України, яка,
згідно ст.8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, що
однозначно гарантує право для кожного без винятку звертатись до суду для
захисту своїх конституційних прав і свобод безпосередньо на підставі
Конституції України.
В контексті проаналізованих ідей та поглядів стосовно сутності
принципу

народного

суверенітету

у

взаємозв’язку

із

принципами

верховенства права та пріоритету прав людини необхідно навести існуючий у
теорії суверенітету науковий підхід, який дозволяє інтегрувати вказані
принципи в процесі формування доктрини демократичної правової держави.
Так, Ю. Ключковським звертається увага на те, що сучасний європейський
конституціоналізм використовує три окремі ціннісні (ідеологічні) „опори” –
демократію, верховенство права і права людини, за допомогою яких
здійснюється обмеження демократичної держави (і тим самим народусуверена). Таким чином, виходячи із того, що „всевладдя народу”
обмежується

такими

цивілізаційними

правовими

цінностями,

Ю.

Ключковський пропонує модель „демократії цінностей”, яка передбачає
обмеження правом влади народу в частині порушення основоположних
цінностей [74, c. 19–20].
Отже, обґрунтувавши фундаментальну роль принципу народного
суверенітету для демократичної і правової держави, спробуємо відповісти на
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третє з поставлених нами на самому початку цього підрозділу запитань. А
саме – наскільки важливим є його забезпечення в ході здійснюваного
Україною руху до втілення ідеалів демократії і праводержавності. До певної
міри, відповідь на нього логічно випливає з усього вищевикладеного. Втім,
як нам видається, в цьому сенсі варто навести ще й деякі інші міркування.
По-перше,

у

разі

відсутності

ефективного

безпосередньої демократії та інших

функціонування

форм

механізмів реалізації принципу

народного суверенітету ми, по суті, матимемо справу з тим, що доволі часто
описується поняттям “формальної конституції” (його ґрунтовний розгляд
свого часу було запропоновано відомим вітчизняним юристом Л.Юзьковим)
або ж “формального конституціоналізму”. Тобто проголошуючи народ
єдиним джерелом влади і найвищим носієм суверенітету, і надаючи йому
можливості безпосередньо реалізовувати цей суверенітет, ми фактично
вихолощуватимемо зміст як окремих конституційних норм, так і Конституції
України в цілому. По-друге, кажучи про розбудову в Україні правової і
демократичної держави, слід пам’ятати, що навіть самі ці дві цілі (а точніше
– одна й та сама ціль, оскільки неможливо розбудувати демократичну
систему в межах не правової держави, і навпаки – правову державу в умовах
тоталітаризму чи авторитарного політичного режиму) являють собою
механізм гарантування кожній окремій особі і суспільству в цілому гідного,
вільного і справедливого життя. Але, що це означає? Ніщо інше як
можливість і невід’ємне право народу суверенно формувати і реалізовувати
свою волю. І, нарешті по-третє, зважаючи на роль принципу народного
суверенітету, можна висновувати, що будь-які намагання розбудови
демократичної правової держави виявлятимуться марними, якщо при цьому
вони не матимуть своєю основою визнання і гарантування принципу
народного суверенітету. Ба більше, саме проблеми забезпечення принципу
народного суверенітету, недосконалість його реалізації та намагання
маніпулювати

формами

безпосередньої

демократії

(насамперед

референдумами і виборами) породжують ті чисельні конфлікти політичного і
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правового характеру, які не дають змогу ефективно взаємодіяти державі і
суспільству, формуючи та розвиваючи про цьому інститути демократії та
правової держави.
Безумовно, вище нами було висвітлено насамперед суто теоретичні
питання ролі принципу народного суверенітету та його забезпечення в
процесі постання демократичної і правової держави. З цієї точки зору,
представлений

аналіз

має

бути

обов’язково

доповнено

подальшою

характеристикою цілого ряду суто практичних проблем забезпечення
принципу народного суверенітету в Україні. До чого ми і переходимо в
наступному розділі дисертації. Однак, на думку автора, цей початковий
розгляд проблем ролі і значення забезпечення принципу народного
суверенітету в процесі формування України як правової і демократичної
держави також має свою наукову і практичну цінність, оскільки він кладе
край чисельним спробам автономного забезпечення тих чи інших принципів
правової держави чи демократичного врядування, поза контекстом їх
взаємодії та взаємозв’язку з принципом народного суверенітету. В цьому
сенсі можемо твердити, що успішність втілення в Україні ідеалів демократії і
праводержавності прямо залежить від того, наскільки реальним та
забезпеченим буде принцип народного суверенітету.

Висновки до Розділу 1
Узагальнюючи
дисертаційної

роботи

результати

проведеного

дослідження

в

першому

теоретико-методологічних

розділі
основ

народного суверенітету в сучасній юридичній науці, формулюємо наступні
висновки:
1. Важливою методологічною умовою адекватного і коректного
висвітлення змісту принципу народного суверенітету є розкриття його
взаємозв’язку з таким поняттям як “державний суверенітет” в умовах

70

народовладдя. Спираючись на представлений в першому розділі дисертації
матеріал, можемо дійти висновку, що конституційне визначення держави як
демократичної і правової спричиняє безумовне нормативно-правове визнання
первинності влади народу (народного суверенітету) над державною владою
(державним суверенітетом). Тому в умовах народовладдя та демократії ні
народний суверенітет не заперечує державний суверенітет, ні навпаки,
оскільки народний суверенітет передбачає, що єдність народу та його воля
отримують своє втілення в державній владі. Інакше кажучи, суб’єктом влади
за умов демократії і правової держави виступає не держава, а народ, який
лише делегує органам держави частину своїх владних повноважень і зберігає
за собою невід’ємне право брати участь в процесі державного управління,
контролювати діяльність держави, вимагати від неї відповідальності за свої
дії.
2. Надаючи характеристики змісту понять “народний суверенітет” та
“народовладдя”, можемо висновувати, що народовладдя є загальною формою
організації суспільних відносин, в основу якої кладеться принцип народного
суверенітету, що підтверджується конституційним визнанням народу єдиним
джерелом влади, верховенством прав і свобод людини і громадянина,
забезпеченням рівної й ефективної участі громадян в процесі державного
управління. Таким чином, порівнюючи науково-теоретичний зміст згаданих
вище

термінів, можна

сказати, що

народний

суверенітет виступає

центральним елементом системи базових принципів, які кладуться в основу
такого

специфічного

способу

організації

суспільних

відносин

як

народовладдя.
3. Не зважаючи на частий й широкий вжиток понять “народовладдя” та
“народний суверенітет” в радянській політико-правовій і юридичній науці,
реально під терміном “народовладдя” малась на увазі диктатура правлячої
партії, яка через узурпацію статусу “партії всього народу”, отримала
монопольне право на застосування всіх владних інструментів для вирішення
своїх тактичних і стратегічних задач. До того ж, слід наголосити, що

71

радянське науково-теоретичне тлумачення сутності народовладдя ніколи не
припускало

перетворення

народу

на

суб’єкта

політичного

впливу,

залишаючи саме народовладдя не більш як формальним інститутом, чий
реальний зміст був практично повністю вихолощеним. Тому одним з
найважливіших критеріїв реалізації принципу народного суверенітету має
бути не стільки формальний акт його проголошення на конституційному
рівні, скільки його реалізація в державно-правовій практиці.
4. Закріплення і нормативно-правова фіксація принципу народного
суверенітету не стали для України надбанням виключно її останнього етапу
суспільно-правового розвитку, що охопив період з середини 90-х років
минулого століття і до сьогодення. В цьому плані слід відмітити, що традиції
шанування та сприйняття народу саме як “джерела влади” та носія
суверенітету, ведуть свою традицію значно більш тривалий час. Недарма, як
відмічає Л.Кривенко, навіть сам термін “рада”, що є невід’ємним елементом,
притаманним майже трьохсотрічній історії українського конституціоналізму
[108, c. 52], означає одночасно і місце узгодження народних інтересів і місце
вираження народної волі. Так само принцип народного суверенітету
закріплювався і в конституційних актах кінця ХІХ – початку ХХ століття, що
дозволяє описувати конституційний процес кінця ХХ століття не стільки як
радикальну правову трансформацію, скільки як повернення до притаманних
українському конституціоналізму теоретичних і практичних традицій.
5. Розвиваючись в політико-правовій думці Нового часу, ідея
народного суверенітету знайшла свого теоретичного обґрунтування в
концепції Ж.-Ж.Руссо, який поєднав принцип народного суверенітету разом з
теорією природного права, а також ідеєю суспільного договору. Все це
створило теоретичну основу для розгляду принципу народного суверенітету
як необхідної складової нормального розвитку суспільства і держави. Разом з
тим, Ж.-Ж.Руссо вдалось надати змістовної характеристики того, що саме
являє собою народний суверенітет, дослідити й обґрунтувати такі його
характерні властивості як невідчужуваність і неподільність, а також
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розробити в теорії систему механізмів, завдяки яким народний суверенітет
має реалізовуватись на практиці в процесі управління державою. При цьому
особливий наголос Ж.-Ж.Руссо робив на законотворчому процесі, оскільки,
на його думку, основним проявом верховенства влади народу і одночасно
гарантією народного суверенітету виступає саме безпосередня участь
громадян в процесі розробки, прийняття та виконання законів. Загалом,
згідно теорії Ж.-Ж.Руссо, держава може і не дотримуватись принципу
народного суверенітету. Але ці випадки він розглядав саме як відхилення від
нормального процесу державного розвитку, які лишень створюють ілюзію
відчуження суверенітету від народу до певного правителя (оскільки,
насправді, суверенітет є невідчужуваним і не може бути забраним від
народу).
6. По відношенню до сукупності принципів, які лежать в основі
демократичної теорії і характеризують суть демократичного способу
організації державної влади, принцип народного суверенітету може бути
визначено як системоутворюючий, оскільки за самим своїм поняттям
демократія є нічим іншим як формою забезпечення народного суверенітету
за допомогою конституювання специфічної системи органів державної влади
та їх взаємодії між собою, що дозволяє громадянам ефективно артикулювати
свої інтереси, реалізовувати і захищати їх, а також втілювати свою волю в
практичні дії через форми безпосередньої демократії та інші форми
народовладдя.
7. Стосовно взаємозв’язку принципу народного суверенітету з
визначальними принципами правової держави, слід зауважити, що він
безпосередньо пов’язаний з принципом верховенства права і створює умови
для його практичної реалізації через проголошення пріоритету прав і свобод
людини і громадянина над волею держави і державним правом. Справді,
лише визнання і гарантування народного суверенітету дозволяє постулювати
верховенство права як вищої системи мір, норм і правил, які визначають й
спрямовують

діяльність

державної

влади

незалежно

від

особистих
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властивостей, бажань, прагнень, інтересів тих органів чи осіб, що утримують
в своїх руках політичну владу в суспільстві.
Таким чином, дослідивши зміст поняття народного суверенітету та
основні підходи до визначення його науково-теоретичного змісту, доцільно
звернутись до аналізу тих правових інститутів, які виступаючи формами
безпосередньої демократії, дозволяють перетворювати теоретичні підвалини
ідеї народного суверенітету в конкретні практичні дії з його реалізації.
Традиційно до таких проявів безпосередньої демократії відносять вибори,
референдуми та інші форми, до характеристики яких ми переходимо в
наступному розділі дисертації.
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РОЗДІЛ 2
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ
ДЕМОКРАТІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ НАРОДНОГО
СУВЕРЕНІТЕТУ В УКРАЇНІ

2.1. Теоретичні аспекти законодавчого регулювання

народного

суверенітету
Забезпечення, дотримання і реалізація в повсякденній практиці
державотворення принципу народного суверенітету зафіксованого ст.5
Конституції України передбачає надійне функціонування тих інститутів, які
сьогодні визнаються всіма без виключення дослідниками базовими для
демократичної форми держави. В першу чергу мова йде про інститути
безпосередньої демократії, які забезпечують невід’ємне демократичне право
на участь в державному управлінні, коли народ отримує можливість брати
участь в процесі реалізації державної влади [253, c. 119].
Причому в даному випадку мова йде про процес державного
управління, як про постійно гарантовану і реалізовану можливість громадян
вирішувати суспільно значущі проблеми, задовольняти свої інтереси через
діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування та шляхом
безпосереднього волевиявлення. Ми маємо на увазі державне управління як
процес суспільного розв’язання суспільних проблем в інтересах суспільства.
Завдяки цьому стає очевидним зв’язок, який поєднує демократію та
гарантування державою права громадян на участь в державному управлінні,
в тому числі завдяки механізмам безпосереднього волевиявлення чи формам
безпосередньої демократії.
На одному з перших місць серед застосованих в світі форм
безпосередньої демократії знаходяться вибори до центральних органів
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державної влади та місцевого самоврядування. Для багатьох поняття
“демократія” та “вибори” постають як необхідні складові елементи загальної
теорії демократії. Вибори – це механізм, що дає змогу передати суверенітет
від усіх громадян окремим представникам цих громадян, які від імені всього
народу здійснюють суверенну владу. Тобто саме завдяки інституту виборів
приводиться в дію вся демократична система, оскільки у демократичних
суспільствах влада розподіляється і перерозподіляється саме шляхом
виборів. Саме завдяки виборам як формі безпосереднього народовладдя і
одночасно прояву народної волі демократія перетворюється з теоретичної
конструкції та “всевладдя більшості” на практично реалізовану форму
найбільш оптимального для суспільства врядування. Водночас вибори та
виборче право мають пряме відношення до змісту поняття “народовладдя”.
Якщо ж зазирнути ще глибше в історію політико-правової думки, то
тоді не можна оминути увагою слова Дж.С.Міла, який в своїй праці “Роздуми
про представницьке врядування” писав, що у поєднанні з інститутом виборів,
представницька демократія представляє “інтереси всіх громадян, а не лише
більшість... це єдина рівна, безстороння демократія, врядування всіх над
усіма... взірець справжньої демократії, позбавленої найбільших лих
поширених нині псевдодемократій” [140, c. 238]. Тобто саме завдяки виборам
як формі безпосереднього народовладдя і одночасно прояву народної волі
демократія перетворюється з теоретичної конструкції та “всевладдя
більшості” на практично реалізовану форму найбільш оптимального для
суспільства врядування.
З іншого боку, інститут виборів виявляється задіяним й в ході
практичного забезпечення принципу народного суверенітету. Згадаймо, що
пов’язуючи зміст принципу народного суверенітету з можливістю громадян
держави впливати на формування і функціонування органів державної влади,
маємо погодитись з тим, що практично всі без винятку ключові органи
державної влади в Україні (так само як і в переважній більшості
демократичних країн світу) формуються на виборчій основі. Зокрема, вибори
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лежать в основі формування і функціонування українського парламенту,
інституту президентства та уряду (зважаючи на перехід до парламентськопрезидентської республіки, не буде перебільшенням висновувати, що саме
парламентські вибори та їх результат матимуть вирішальний вплив як на
формування уряду України, так і на процес його функціонування). Водночас
всі інші органи державної влади та інститути формуються за безпосередньою
участю парламенту та президента. Наприклад, якщо згадати спосіб
формування Конституційного Суду України, то згідно Закону України “Про
Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 року, Конституційний Суд
України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України,
які призначаються в рівній кількості Президентом України, Верховною
Радою України та з’їздом суддів України [205].
Вибори постають однією з форм безпосередньої демократії та засобом
формування державних представницьких органів, вони все одно є і
залишаються важливою формою безпосереднього народовладдя. До того ж,
як доводять С.Верба та Н.Най, вибори характеризуються одночасно чи не
найбільш істотним впливом на політичну систему в цілому [330, p. 48–52].
Кінцевою метою виборів як інституту конституційного права є формування і
відтворення

представницьких

органів

державної

влади

і

місцевого

самоврядування. Більш того, якщо звернутися до моделі функціонування
політичної системи Д.Істона, то ми чітко побачимо, що завдяки виборам до
політичної системи потрапляють сигнали “входу” чи “запити” (inputs), які
орієнтують політичну систему, одночасно визначають ті процеси, які в ній
відбуваються, і ті результати, які вона даватиме на “виході” (outputs). Це, в
свою чергу, дозволяє політичній системі адекватно реагувати на запити й
інтереси, що формуються в суспільстві [321, p. 25]. Очевидно наведені
аргументи свідчать про пряму залежність між рівнем правового забезпечення
принципу народного суверенітету та певними характеристиками виборчої
системи.
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Причому подібний аргумент діє й в умовах застосування пропорційних
виборчих систем, коли громадяни голосують не за конкретних кандидатів, а
за політичні партії. Єдина відмінність полягає лише в тому, що свій вплив
громадяни здійснюють на самі політичні партії, що делегували своїх
кандидатів до органів державної влади і місцевого самоврядування
(щоправда, в даному випадку може виникати загроза, так званої, “внутрішньо
партійної диктатури”, про яку попереджав М.Острогорський [158, c. 640]). До
того ж, кажучи про процес участі політичних партій у виборах, не можна не
відмітити й того, що разом із вибором тієї чи іншої партії громадяни
обирають й цілу стратегію державного розвитку, а отже й державного
управління, яку сповідує та чи інша партія. Інакше кажучи, процес участі
політичних партій у виборах до органів державної влади і місцевого
самоврядування з точки зору реалізації безпосереднього народовладдя
жодною мірою не можна редукувати до звичайної процедури обрання тієї чи
іншої групи прізвищ тих кандидатів, що обійматимуть державні посади.
Насправді, роль виборів як форми безпосередньої демократії є
одночасно і ширше і глибше, оскільки разом із вибором політичної партії,
громадянин безпосередньо висловлює власну, незалежну думку (шляхом
підтримки або ж протестного голосування) стосовно того, в якому напрямі
повинна розвиватись політична, правова, економічна система, які цінності
мають домінувати в політико-правовому житті, якими методами має
реалізовуватись державне управління, які суспільні інтереси і потреби є
пріоритетними на даному етапі державного розвитку тощо. Тобто політичні
партії в умовах демократії не є зібраннями політичних особистостей, а в
першу чергу представляють певні верстви населення, певні суспільні групи,
публічні інтереси [324, p. 7]. Невипадково, що в ФРН в Законі про політичні
партії від 24 липня 1967 року вже в параграфі 1 партії визначаються як
“необхідна

конституційно-правова

складова

частина

основ

вільного

демократичного ладу”, а серед їх функцій зазначено “здійснення впливу на

78

діяльність парламенту та уряду, на процес формування волі держави, турбота
про постійний зв’язок між народом та державними органами”.
Разом з тим, визнання виборів ключовим інститутом безпосереднього
народовладдя, передбачає розгляд не лише певної процедури виборчого
процесу, а насамперед базових засад таких виборів, які є визначальними для
реалізації принципу народного суверенітету в умовах демократичної та
правової держави.
Це означає, що описуючи інститут виборів в умовах демократичних
політичних систем, ми завжди маємо на увазі не будь-які, а лише вільні,
справедливі, рівні, загальні вибори при дотриманні вимоги таємності
голосування. Всі ці вимоги на сьогоднішній день закріплено як на рівні
національного законодавства, так і міжнародного права. Як приклад можна
навести Конвенцію про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і
свобод в державах-учасницях СНД, яка була підписана 7 жовтня 2002 року і
до якої приєднались Україна, Росія, Вірменія, Молдова, Грузія, Киргизтан і
Таджикистан, де окремими статтями було не лише закріплено вимоги до
демократичних виборів (рівність виборчого права, таємність голосування,
можливість реалізувати право на прямі вибори, гласність та свобода вибору,
справжність та справедливість виборів), але й розкрито зміст кожної з них
[89]. Серед всіх перелічених вимог та принципів демократичних виборів
особливу увагу (за причини її відносної новизни) привертає на себе вимога
справжності виборів (ст.9 Конвенції), суть якої розкривається наступним
чином: “При справжніх виборах існує реальний політичний плюралізм,
ідеологічно

розмаїття

та

багатопартійність,

що

реалізуються

через

функціонування політичних партій, законна діяльність яких знаходиться під
юридичним захистом держави”.
Висловлена нами ідеї стосовно змісту виборів як форми безпосередньої
демократії існують також і у визначальних для нашої розвитку нашої
держави європейських стандартах. Так Кодексом належної практики у
виборчих справах визначено засади виборів, які у Пояснювальній доповіді,

79

ухваленій Венеціанською комісією 18-19 жовтня 2002 року, названо
„загальноєвропейським досвідом у царині виборів” [80]. Відповідно до
положень вказаного документа, цей досвід включає два аспекти. Перший – це
міцні підвалини європейської виборчої спадщини, а саме такі конституційні
принципи виборчого права, як загальні, рівні, вільні й прямі вибори шляхом
таємного голосування. Другий – це те, що справді демократичні вибори не
можливі без дотримання певних основоположних для демократичної
держави, в якій сповідують верховенство права, – таких, як повага до
основних

прав,

стабільність

виборчого

права

й

існування

дієвих

процесуальних гарантій.
Підсумовуючи аналіз Керівних принципів у виборчих справах,
Венеціанською комісією здійснено показовий висновок: „Дотримання п'яти
основних засад загальноєвропейського досвіду в області виборів (загальні,
рівні, вільні, прямі вибори шляхом таємного голосування) є найважливішим
елементом

демократії.

Воно

уможливлює

різноманітні

форми

демократичного волевиявлення, однак у встановлених межах. Ці межі
обумовлені, першою чергою, тлумаченням зазначених принципів; у цьому
документі викладено мінімальні правила, виконувати які треба для
забезпечення дотримання принципів. По-друге, мало, щоб виборче право (у
вузькому тлумаченні) просто містило норми, що відповідають європейській
спадщині в царині виборів: ці норми слід розглядати як єдиний комплекс і
йти, щоб справді гарантувати довіру до виборчих процесів, на вжиття дієвих
заходів. Насамперед, треба забезпечити дотримання основних прав” [80].
Зараз ми би хотіли звернути особливу увагу на ключове положення у
питанні теоретичних засад реалізації виборів як форми безпосередньої
демократії про те, що вибори можуть ефективно виконувати свою роль
форми безпосередньої демократії лише за тієї умови, коли в суспільстві
реально гарантовано як політичний, так і ідеологічний плюралізм. Чи справді
це так? До певної міри відповідь на це запитання вже була дана нами в
першому розділі дисертації, коли йшлося про специфічну трансформацію
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“народного суверенітету” в “партійний деспотизм” за радянських часів. Втім,
чи можна вважати достатньою умовою сприяння реалізації принципу
народного суверенітету лише факт конституційної фіксації політичного
плюралізму (як це зроблено в ст.15 Конституції України, де зазначено:
“Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної
та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися
державою як обов’язкова”)? Дійсно, значення цієї конституційної норми
важко недооцінити. Більш того, слід зазначити, що саме цей конституційний
припис мав величезний вплив на розвиток вітчизняного законодавства.
Наприклад, у згаданому вище Законі України “Про політичні партії
України” було чітко визначено вичерпний перелік умов, які дозволяють
державі втручатись в діяльність політичних партій. Зокрема ст.5 передбачала
можливість заборони діяльності політичних партій лише в тому випадку,
якщо їх програмні цілі або дії спрямовуються на: 1) ліквідацію незалежності
України; 2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; 3)
порушення суверенітету і територіальної цілісності України; 4) підрив
безпеки держави; 5) незаконне захоплення державної влади; 6) пропаганду
війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної
ворожнечі; 7) посягання на права і свободи людини; 8) посягання на здоров’я
населення. Водночас ст.12 чітко встановлювала гарантовані державою права
політичних партій, до яких було віднесено право: 1) вільно провадити свою
діяльність у межах, передбачених Конституцією України та іншими законами
України; 2) брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради
України,

до

інших

органів

державної

влади,

органів

місцевого

самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними
законами України; 3) використовувати державні засоби масової інформації, а
також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено
відповідними законами України; 4) підтримувати міжнародні зв’язки з
політичними

партіями,

громадськими

організаціями

інших

держав,

міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між
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собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог закону; 5) ідейно,
організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші
об’єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні. Також цим законом
всім без винятку політичним партіям гарантується свобода опозиційної
діяльності, у тому числі: а) можливість викладати публічно і обстоювати
свою позицію з питань державного і суспільного життя; б) брати участь в
обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і
рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні
засоби масової інформації в порядку, встановленому законом; в) вносити до
органів державної влади України та органів місцевого самоврядування
пропозиції, які обов’язкові для розгляду відповідними органами в
установленому порядку.
Однак, при всьому цьому маємо звернути увагу й на те, що вибори як
форма безпосередньої демократії успішно функціонують лише тоді, коли між
політичними партіями і суспільством реально існує тісний взаємозв’язок,
коли сама партійна система є структурованою, а вибори, за словами
М.Примуша, не перетворюються на вибір між “брендом” того чи іншого
політичного клану [185, c. 47–52]. Звісно, що з точки зору правових основ
функціонування політичних партій в Україні це питання носить другорядний
характер. Але, щойно ми переводимо наш аналіз в площину висвітлення
специфіки реалізації принципу народного суверенітету, як перед нами постає
нагальна проблема, пов’язана з тим, наскільки політичні партії здатні
представляти волю народу і реалізовувати її в своїй діяльності. В цьому
аспекті розвиток сучасної партійної системи не може не викликати
занепокоєння, оскільки в “негативному громадянському суспільстві” сама
функція передачі народної волі на державний рівень характеризується
недорозвиненістю й неефективністю [33, c. 118].
Більш того, тенденції партійного розвитку початку ХХІ століття (до
яких відносяться: а) відсутність атмосфери конструктивної взаємодії між
парламентськими партіями та виконавчою владою; б) утворення не
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передбачуваних та не прогнозованих альянсів з метою досягнення
тимчасових тактичних політичних цілей; в) переорієнтація активності
політичних партій з представництва суспільних інтересів на “тіньову
кооптацію” у структури виконавчої влади [53, c. 598]) на сьогодні не лише
майже жодним чином не змінилися, але навіть посилилися, оскільки до них
додалась ще одна вкрай небезпечна для безпосередньої демократії тенденція
суть якої полягає у трансформації партій з виразників волі певної частини
громадян на “партії-оточення” того чи іншого політика. Яскравим прикладом
такої трансформації можуть виступити парламентські вибори в Україні 2014
року, в яких основною силою виступили саме “іменні” блоки, а не політичні
партії як такі. Зараз ми свідомо приділили особливу увагу цій вимозі до
демократичних виборів, оскільки, як нам видається, саме її недотримання
виступає сьогодні одним з гальмуючих чинників розвитку народовладдя і
забезпечення принципу народного суверенітету в Україні.
У Керівних принципах щодо виборів Кодексу належної практики у
виборчих справах Венеціанської комісії зазначено, що виборча спадщина
Європи спирається на такі п’ять засад виборчого права: загальність, рівність,
вільність, таємність і безпосередність. Крім того, вибори мають провадитися
регулярно [80]. Таким чином, окремими принципом виборів можна вважати
вимогу їх періодичності. Офіційне тлумачення такого принципу виборів у
Кодексі належної практики у виборчих справах передбачає, що: „вибори
мають проводитися регулярно; строк повноважень членів законодавчих
зборів не має перевищувати 5 років” [80].
Серед засад виборів в Україні, які передбачені статтею 71 Конституції
України, вимога періодичності не зафіксована. Разом з тим, попри
формальну відсутність такої вимоги в конституційному переліку принципів
виборчого права, тим не менш, маємо визнати, що вона зафіксована в тих
нормах, які встановлюють терміни функціонування тих чи інших виборних
органів державної влади і місцевого самоврядування. А це, по суті, означає
ніщо інше як те, що всі ці органи функціонують на періодичній основі і
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мають підтверджувати свої владні повноваження шляхом проходження через
процедуру легітимації та легалізації виборами. Так, наприклад, в Законі
України “Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 року
вказується, що Президент України обирається громадянами України на
основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування строком на п’ять років [189]. Причому самі вибори президента
можуть бути: а) черговими (чергові вибори Президента України проводяться
в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України); б)
позачерговими (позачергові вибори Президента України проводяться в разі
дострокового припинення повноважень Президента України в період 90 днів
з дня припинення повноважень, тоді як рішення про призначення
позачергових виборів приймається не пізніш як на п’ятий день після
припинення повноважень Президента України) в) повторними (повторні
вибори Президента України призначаються Верховною Радою України в
місячний строк з дня одержання подання Центральної виборчої комісії).
Значущість вимоги періодичності виборів з точки зору забезпечення
принципу народного суверенітету пояснюється тим, що саме завдяки
періодичним виборам, які відбуваються постійно і не можуть бути відкладені
або скасовані (за винятком окремих причин, вичерпний перелік яких
міститься на конституційному рівні) принцип народного суверенітету
набуває ознак постійного фактору впливу на процес функціонування
державної влади.
Також серед вимог до процесу організації і проведення виборів як
форми безпосередньої демократії часто додають ще такі дві як: прозорість та
контроль з боку громадськості. В.Пилипишин пропонує об’єднати ці два
принцип виборчого процесу загальним поняттям “транспарентності”167 [, c.
94]. На думку Н.Кокоткіна, ці вимоги одночасно входять й до системи
гарантій реалізації права громадян на участь у виборах і референдумах [84, c.
7–8]. Зважаючи на їх тісний зв’язок (невипадково щойно згаданий нами
В.Лучин вказує, що ефективний контроль за дотриманням законодавства
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можливий лише в умовах гласності та прозорості як правил проведення
виборів і референдумів, так і дій всіх його учасників [121, c. 14–15]),
зазначимо лише те, що обидві вони покликані гарантувати неможливість
спотворення народного волевиявлення і убезпечити результати голосування
від можливих фальсифікацій з боку зацікавлених осіб.
Оремо слід звернути увагу на важливий момент у питанні теоретичних
засад

реалізації

виборів

як

інституту

безпосередньої

демократії

–

представницьку демократію як результат виборів. Кінцевою метою виборів
як

інституту

конституційного

права

є

формування

і

відтворення

представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування. За
цих умов політичні партії в умовах демократії на виборах виступають і
зібраннями політичних особистостей, і в першу чергу представляють певні
верстви населення, певні суспільні групи, публічні інтереси, вони впливають
на діяльність парламенту та уряду, на процес формування волі держави,
турботу про постійний зв’язок між народом та державними органами” [324,
p. 7]. Але це відбувається лише внаслідок проведення вільних, справедливих,
рівних, загальних виборів при дотриманні вимоги таємності голосування. Всі
ці вимоги на сьогоднішній день закріплено як на рівні національного
законодавства, так і міжнародного права. Вони суттєво впливають на якісний
склад обраних через реалізацію вимоги до демократичних виборів на засадах
рівності виборчого права, таємності голосування, можливості реалізувати
право на прямі вибори, гласність та свободу вибору, справжність та
справедливість виборів. Відповідно до законодавства України про вибори
народних депутатів, виборчий процес ґрунтується на засадах загальності,
періодичності, рівності, добровільності, таємничості. Вибори є прямими і
вільними, прозорими та підконтрольними з боку громадськості. Серед всіх
перелічених вимог та принципів демократичних виборів особливу увагу за
причини її відносної новизни привертає на себе вимога справжності виборів
(ст.9 Конвенції про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і
свобод у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав), суть якої
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розкривається наступним чином: “При справжніх виборах існує реальний
політичний плюралізм, ідеологічно розмаїття та багатопартійність, що
реалізуються через функціонування політичних партій, законна діяльність
яких знаходиться під юридичним захистом держави”.
Комплексне

забезпечення

принципу

народного

суверенітету

передбачає не лише закріплення на рівні виборчого права інституту виборів
та основних принципів виборчого права, але й надійне гарантування
розвитку парламентаризму. Виступаючи формою безпосереднього народного
волевиявлення і надаючи механізм для забезпечення народного суверенітету,
демократичні вибори повинні доповнюватись не менш демократичною
системою організації і функціонування представницьких органів влади, які
об’єктивно можуть не тільки представляти інтереси і волю народу, але й
втілювати цю волю в конкретній нормотворчій діяльності.
Процеси, які відбуваються в Україні на загальному конституційному
рівні мають вплив й на специфіку функціонування інституту виборів як
механізму забезпечення народовладдя і гарантування принципу народного
суверенітету. Всі перелічені елементи є не більш як засобами для того, щоб в
Україні, яка, згідно ст.1 Конституції України, є демократичною і правовою
державою, було забезпечено принцип народного суверенітету і сам народ мав
якомога ширші та ефективні можливості брати участь як у здійсненні
державної влади, так і в політико-правовому процесі в цілому.
Практичне

забезпечення

принципу

народного

суверенітету

та

реального народовладдя передбачає створення належних умов для існування
і функціонування всіх тих інститутів, які формуються у виборчому процесі
(або ж, якщо казати більш широко, – в процесі політичної структуризації
суспільства), виключаючи опозицію. Говорячи про народний суверенітет і
народовладдя ми завжди ведемо мову не про ту чи іншу частину народу
(клас, стан, верству, національну чи територіальну спільноту тощо), а про
народ в цілому, який акумулює й артикулює цілий спектр різноманітних
інтересів, потреб, прагнень. Тому реальне народовладдя означає, що народ
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(громадяни держави) може відстоювати всі свої інтереси, представляти їх в
діяльності органів державної влади. Конституція проголошує народ в якості
єдиного носія суверенітету, то, очевидно, тоді громадянам необхідно
створити такі умови, коли їх вибір буде максимально широким.
Самі вибори, так і сформовані завдяки ним представницькі органи
влади в умовах народовладдя розглядаються не як самодостатні та одночасно
кінцеві цілі народного волевиявлення, а лише як засоби чи механізми
ретрансляції волі громадян та її трансформації у відповідні представницькі
квоти.
Разом з тим, характеризуючи розвиток виборчого права України та
наголошуючи на їх ролі у демократичному розвиткові цього інституту, слід
зазначити, що процес передачі народної волі (в даному сенсі ми можемо
асоціювати народ з тими, хто взяв участь у виборах і проголосував за ту чи
іншу політичну силу, або ж того чи іншого кандидата) на рівень державної
влади пов’язаний з рядом інших інститутів, існування яких безпосередньо
корелює з діяльністю представницьких органів державної влади. Серед них,
як цілком слушно відмічає А.Француз, чи не найважливіше місце відіграє
інститут політичної опозиції [292, c. 35–36]. На перший погляд може
здаватись, що як таке питання про політичну опозицію стосується не стільки
проблематики народного суверенітету та його забезпечення, скільки
функціонування окремих органів державної влади (зокрема парламенту).
Однак, на нашу думку такий висновок не є правильним.
По-перше, це пов’язано з тим, що поняття “політична опозиція” не
можна плутати з значно більш вузьким за змістом поняттям – “парламентська
опозиція”. Тому діяльність політичної опозиції стосується не тільки
парламенту, але й суспільно-політичного і правового життя демократичної
країни в цілому. По-друге, кажучи про народний суверенітет варто пам’ятати
тезу про його цілісний характер. Тобто прояв народної волі завжди носить
складний характер і не може трактуватись як певне просте й однозначне
рішення (таке можливо хіба що за умов тоталітарних й авторитарних
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режимів, для яких характерно перетворення народу на керовану аполітичну й
безініціативну масу). Яскравим свідченням цього як раз і виступають вибори,
які за самим своїм визначенням (відомо, що вибори часто характеризуються
як спосіб впливу громадянського суспільства на державу шляхом визначення
того чи іншого напряму політичного, економічного, соціального, правового
розвитку [113, c. 6]) завжди мають властивість альтернативності. Тобто
демократичний вибір – це завжди вибір між різними варіантами, між різними
можливостями, а не вибір як підтвердження якогось безальтернативного
варіанту (в цьому сенсі варто зазначити, що спроба тих чи інших владних
груп перетворити парламентські вибори на голосування за принципом
“вибору найменшого лиха” є прямим свідченням низького рівня розвитку
народовладдя та незадовільним станом забезпечення принципу народного
суверенітету). Причому зазначена альтернатива демократичного вибору як
форми безпосередньої демократії з правової точки зору проявляється не лише
в тому, що вона гіпотетично надається виборцю, а в тому, що ця
альтернатива може бути об’єктивно реалізована у виборчому процесі. Інакше
кажучи, інститут виборів дає можливість всім кандидатам отримати
представницькі мандати. Більш того, коли мова йде про колегіальні органи,
практично завжди результатом виборів є представництво в них (як на
місцевому, так і на загальнонаціональному рівні) різних політичних сил,
програм, партій, інтересів тощо.
Таким

чином,

практичне

забезпечення

принципу

народного

суверенітету та реального народовладдя передбачає створення належних
умов для існування і функціонування всіх тих інститутів, які формуються у
виборчому процесі (або ж, якщо казати більш широко, – в процесі політичної
структуризації суспільства). Як було щойно продемонстровано одним з таких
інститутів є інститут політичної опозиції. Відомо, що розвиток системи
законодавства України передбачає своїм необхідним елементом нагальне
прийняття закону “Про політичну опозицію”. Втім, незважаючи на
запроваджену політичну реформу 2004 року та її відновлення у 2014 році так
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і не було прийнято законодавчого акту, яким би регламентувалась діяльність
чи політичної чи парламентської опозиції. Звісно, що подібна ситуація
суттєво дестабілізує політичний процес в Україні в цілому. Однак зараз нас
цікавить виключно такий аспект цієї теми як забезпечення та функціонування
системи народовладдя.
В першому розділі дисертаційного дослідження нами вже було вказано,
що народовладдя не можна інтерпретувати виключно як сукупність актів
періодичного волевиявлення, які реалізуються шляхом голосування (на
виборах чи референдумах). Оскільки народний суверенітет є явищем
постійним і невідчужуваним (принаймні за умов демократії), то сама участь
народу в політичному, правовому житті, в управлінні державою має носити
постійний характер. До речі, про це пише такий відомий американський
дослідник як Р.Даль [43, c. 8].
Водночас, говорячи про народний суверенітет і народовладдя ми
завжди ведемо мову не про ту чи іншу частину народу (клас, стан, верству,
національну чи територіальну спільноту тощо), а про народ в цілому, який
акумулює й артикулює цілий спектр різноманітних інтересів, потреб,
прагнень. Тому реальне народовладдя означає, що народ (громадяни
держави) може відстоювати всі свої інтереси, представляти їх в діяльності
органів державної влади. Це можливо лише тоді, коли на законодавчому
рівні не лише чітко визначено поняття політичної опозиції, але й міститься
необхідний перелік гарантій її діяльності. Зараз ми свідомо вживаємо
поняття “політична опозиція”, оскільки воно є значно ширшим ніж просто
парламентська

опозиція.

В

цьому

сенсі,

на

нашу

думку,

цілком

обґрунтованою та аргументованою виглядає позиція тих науковців, які
вказують, що той закон, який конче необхідний Україні має називатись не
просто “Про парламентську опозицію” (в цьому законопроекті, який свого
часу було розроблено народним депутатом В.Філенком парламентська
опозиція характеризувалась як “систематичне вираження публічної незгоди
певних парламентських груп і фракцій з політичним курсом Кабінету
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Міністрів України, яка спрямована на зміну цього політичного курсу або
усунення з посад окремих членів Кабінету Міністрів України, або його
відставки в цілому”; так само проект закону “Про парламентську більшість та
парламентську опозицію було розроблено Р.Зваричем”), а містити значно
ширше коло норм, які б охоплювали діяльність політичної опозиції в цілому.
Один із останніх законопроектів стосовно парламентської опозиції,
який внесений на розгляд до Верховної Ради України у 2014 році депутатами
В. Новинським, Є. Геллєром, В. Писаренком, передбачає визначення терміну
„опозиційна діяльність у Верховній Раді України”. Зокрема такою є
діяльність парламентської опозиції у Верховній Раді України, спрямована на
контроль за діяльністю парламентської більшості і Кабінету Міністрів
України, критику їх діяльності, пропонування і реалізацію програми
розвитку України та шляхів її реалізації [218].

При цьому відповідно до

статті 3 вказаного законопроекту, не допускається опозиційна діяльність, яка
має на меті ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності
держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади,
пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової,
релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я
населення, а також на створення воєнізованих формувань.
Відомо, що до парламенту України вже було внесено кілька подібних
законопроектів. Один з них ми щойно згадали. Крім того, що ньому не
надавалось

визначення

поняттю

“політичної

опозиції”

(а

лише

“парламентській опозиції”), маємо наголосити, що навіть ті норми, що було
запропоновано

автором-розробником

законопроекту

мали

явно

дискримінаційний характер. Так, наприклад, якщо порівняти порядок
утворення парламентської більшості та парламентської опозиції, то по
відношенню до останньої висувалось значно більше вимог, умов, перешкод
та

обмежень.

До

таких

перешкод

слід

віднести

наступні

норми

законопроекту: вимогу про прийняття вищим статутним представницьким
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партійним органом рішення про перехід до опозиційної діяльності
відповідної партії та її парламентської фракції; оголошення депутатською
фракцією заяви про початок опозиційної діяльності на пленарному засіданні
Верховної Ради України; відкликання членів політичних партій, фракції яких
у Верховній Раді України заявили про свою опозиційну діяльність, зі складу
Кабінету Міністрів України, посад керівників центральних та місцевих
органів виконавчої влади України, членів Ради Міністрів Автономної
Республіки Крим; прийняття Програми діяльності опозиційного формування.
Більш того, проект прямо передбачав, що нездійснення депутатською
фракцією, а так само їх блоками хоча б одного із названих заходів тягне за
собою невизнання відповідної фракції чи блоку опозиційним формуванням,
тобто позбавлення їх права офіційно вважатися опозиційними і пов’язаних з
цим спеціальних прав та можливостей.
В цьому сенсі значно більш вдалими можна вважати законопроекти
“Про політичну опозицію” та “Про опозиційну політичну діяльність”.
Зокрема в останньому із згаданих законопроектів пропонувалось визначити
опозиційну політичну діяльність в Україні як добровільну діяльність,
спрямовану на захист гарантованих Конституцією України прав і свобод
громадян у разі їх порушення, недотримання або неналежного виконання
вимог Конституції України чинною державною владою, невідповідності
офіційного курсу влади задекларованим нею програмним цілям та завданням.
При цьому законопроектом передбачалось, що суб’єктами права опозиційної
політичної діяльності можуть бути не лише політичні партії та їх депутатські
фракції у Верховній Раді України і в органах місцевого самоврядування,
коаліції (блоки) політичних партій та об’єднання депутатських фракцій, але й
(що особливо важливо з точки зору нашого дисертаційного аналізу)
громадські організації та їх об’єднання, групи громадян та окремі громадяни,
що об’єднуються на тотожних чи близьких політичних позиціях та
здійснюють свою опозиційну діяльність за обов’язкової умови її підтримки
тією чи іншою політичною партією, що знаходиться в опозиції до чинної
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влади. в результаті чого замість одного поняття “парламентська опозиція”, в
законопроекті містилося визначення й таких понять як “політична опозиція”
(це політичні партії, їх коаліції (блоки), програмні цілі та завдання яких не
узгоджуються з офіційним курсом чинної державної влади) та “громадська
опозиція” (це громадські організації та їх об’єднання, групи громадян та
окремі громадяни, законні інтереси яких не враховуються (ігноруються)
практичними діями чинної державної влади).
До того ж в обох цих законопроектах передбачався доволі широкий
перелік прав політичної опозиції. Скажімо, в проекті закону “Про опозиційну
політичну діяльність” було зафіксовано, що держава гарантує політичній
опозиції можливість: 1) викладати публічно і обстоювати свою позицію з
питань державного і суспільного життя; 2) брати участь в обговоренні,
оприлюднювати та обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів
влади; 3) створювати альтернативний (“тіньовий”) Кабінет Міністрів України
з наданням йому прав, визначених законом; 4) через депутатські фракції
опозиційних партій у Верховній Раді України вносити в установленому
порядку на розгляд Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України законодавчі пропозиції та звернення; 5) депутатським
фракціям опозиційних партій у Верховній Раді України брати участь у
здійсненні парламентського контролю, бути представленими в керівництві
Верховної Ради України, її комітетів і комісій, а також у керівництві
місцевих представницьких органів; 6) отримувати відповідно до закону
інформацію про діяльність Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого
самоврядування; 7) організовувати та проводити масові заходи на підтримку
своєї політичної позиції та для критики діяльності органів державної влади у
відповідності до Конституції України.
Таким чином, процес правової інституціоналізції політичної опозиції та
опозиційної діяльності має на меті не лише створення правових основ
функціонування цього важливого демократичного інституту (адже відомо,
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що відсутність політичної опозиції є одним з перших свідчень не
демократизму держави [241, c. 33–35]), але й якнайповніше забезпечення
народовладдя. Більш того, інституціоналізація політичної опозиції має пряме
відношення й до такої досліджуваної нами форми безпосередньої демократії
як вибори. Справді, якщо демократичні вибори завжди є альтернативними і
формують такі представницькі органи державної влади, які уособлюють
інтереси всього суспільства (а не лише його панівної верстви), то тоді ця
форма безпосередньої демократії повинна гарантувати не лише вільне, рівне,
загальне й таємне волевиявлення, але й інституціоналізоване представництво
інтересів всього народу. Для того, щоб ця теза була більш зрозумілою варто
ще раз звернути увагу на специфіку аналізу інституту виборів в контексті
проблем забезпечення принципу народного суверенітету і народовладдя.
Йдеться про те, що як самі вибори, так і сформовані завдяки ним
представницькі органи влади в умовах народовладдя розглядаються не як
самодостатні та одночасно кінцеві цілі народного волевиявлення, а лише як
засоби чи механізми ретрансляції волі громадян та її трансформації у
відповідні представницькі квоти. Загалом можна вказати на існування двох
типів реалізації народовладдя в плані функціонування інститутів виборів та
представництва (наголошуємо, що зараз ми ведемо мову виключно про
демократичні
міжнародному

політичні
праві

системи,

стандарти

в

яких

гарантуються

демократичних

виборів,

визнані

в

забезпечено

політичний плюралізм, а також втілено принцип поділу державної влади [69,
c. 48]).
Відповідно до першої з цих моделей завдяки виборам формуються такі
представницькі

органи

державної

влади

(зрозуміло,

що

за

умов

парламентських республік вплив цих органів на органи виконавчої влади
суттєво

посилюється), які

виражаючи інтереси більшості громадян,

реалізують владні повноваження в інтересах цієї більшості. Очевидно, що за
цих умов в процесі діяльності органів державної влади виділяться певна, так
би мовити, “домінантна” складова, яка відображає та реалізує волю більшості
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громадян. Що ж до волі решти суспільства, то вона, хоча й відображається,
але жодним чином не реалізується. Разом з тим, за рахунок правової
неврегульованості статусу опозиційної діяльності та її гарантій цілий спектр
суспільних інтересів, а отже й воля частини громадян, фактично не
враховуються в процесі реалізації владних повноважень.
До певної міри модель реалізації народовладдя за умов відсутності
законодавчого врегулювання та інституціоналізації опозиційної політичної
діяльності може нагадати класичну проблему узгодження інтересів більшості
суспільства та меншості громадян. Згадаймо, що про небезпеку “тиранії
більшості” попереджав ще А. де Токвіль [290, c. 205–216]. Втім, на сьогодні
ця проблема доволі успішно вирішується завдяки інституту прав людини та
тим гарантіям меншості, які надають інші інститути демократичної, правової
держави. Однак насправді, зараз йдеться про дещо зовсім інше. Тобто не про
те, яким чином запобігти попрання прав меншості волею більшості, а про те,
яким чином сформувати процес передачі владних повноважень від народу
державі, щоб при цьому інтереси і прагнення громадян були представлені у
повному обсязі. Інакше кажучи, всі ті прояви волі громадян, які було відбито
в процесі виборів мають однакове право на представництво і врахування в
процесі реалізації державної влади.
Таким чином, характерною властивістю другої з зазначених вище
моделей є не лише представлення, але й реалізація волі всіх громадян на рівні
державної влади. При цьому основною гарантією представлення волі тих
громадян, що опинилися в меншості, є законодавче врегулювання і
забезпечення опозиційної політичної діяльності.
Втім, порушивши проблему повноти забезпечення принципу народного
суверенітету, маємо одразу ж вказати на тісно пов’язане з нею питання
виборчої системи та на ті зміни, які відбулися в Україні в ході конституційної
реформи. Вище ми вже звертались до цієї теми, тому зараз наголосимо лише
на тих аспектах трансформації виборчої системи в Україні, які стосуються
інституту виборів виключно як однієї з форм безпосередньої демократії.
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Відомо, що специфікою пропорційної виборчої системи є те, що при ній
голосування проводиться за багатомандатними виборчими округами та
партійними списками, а його результати визначаються у такий спосіб, за
яким партія отримує кількість мандатів, яка пропорційно відповідає кількості
здобутих нею голосів [239, c. 233]. Згідно вже згадуваного нами Закону
України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року
ч.1 ст.76 Конституції України має наступний вигляд: “Конституційний склад
Верховної Ради України – чотириста п’ятдесят народних депутатів України,
які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права
шляхом таємного голосування” [190]. При цьому самі ці вибори народних
депутатів відбуваються за партійними списками, тобто на пропорційній
основі. Подібний перехід до пропорційної виборчої системи було реалізовано
й на місцевому рівні (йдеться про вибори депутатів міських рад, депутатів
районних у містах рад, депутатів районних рад, депутатів обласних рад, міст
Києва та Севастополя, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим).
Отже чи сприятиме зміна типу виборчої системи повноті забезпечення
народовладдя? Знову ж таки, наголосимо ще раз, що зараз ми не беремося
оцінювати пропорційну виборчу систему як таку. На нашу думку, той факт,
що вона успішно діє в багатьох сучасних демократичних державах і дає
позитивний результат вже свідчить на її користь. Нашою метою є виключно
розгляд того, в який спосіб зміна виборчої системи в умовах сучасного
політико-правового розвитку України може сприяти (або зашкодити)
втіленню конституційного припису щодо гарантування народовладдя.
На перший погляд, досліджуючи це питання з точки зору принципу
народного суверенітету, ми можемо знайти значно більше негативних
моментів, ніж позитиву. Справді, якщо конституція проголошує народ в
якості єдиного носія суверенітету, то, очевидно, тоді громадянам необхідно
створити такі умови, коли їх вибір (тобто реалізація їхньої суверенної волі та
втілення в життя їх невід’ємного права вибору) є максимально широким. Так
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само не викликає сумніву й те, що навіть за умови найбільшої кількості
політичних партій (на початок 2015 року в Україні ця кількість перевищувала
250 одиниць), їх розмаїття все одно не здатне перекрити розмаїття окремих
кандидатів, коли вони самоусуваються, чи їх висувають трудові колективи.
Тобто виходить, що вибір між партіями є, за визначенням більш вузьким, ніж
вибір між особистостями. До того ж часто буває так, що депутати в
одномандатних виборчих округах є членами тих чи інших політичних партій.
В результаті чого, обираючи свого кандидата, виборці можуть обрати й ту чи
іншу політичну партію. Так само як певне обмеження права на врахування
власного волевиявлення громадян країни може бути витлумачений інститут
мінімального прохідного бар’єру. В різних країнах цей бар’єр може
змінюватись. Наприклад, в Ізраїлі –це 1%, в Данії – “5, Іспанії та Україні –
3%, Болгарії – 4%, в Німеччині – 5%, і т.д. [298, c. 249]. Тож чи можуть ці
аргументи схилити нас до визнання того, що з позиції забезпечення
народовладдя пропорційна система виборів (загалом поняттям виборча
система описується встановлений конституцією і законодавством порядок
визначення результатів виборів) явно програє як мажоритарній, так і
змішаній?
Не зважаючи на всю силу щойно наведених аргументів, такий висновок
все ж таки видається нам передчасним. Справа в тому, що кажучи про
забезпечення народовладдя, ми повинні вести мову не стільки про те, який
відсоток голосів може бути врахований або втрачений, і навіть не про те, чи
зможе кожен окремий виборець знайти таку політичну партію, яка б
відбивала його особисті інтереси і прагнення, скільки про те, яка саме
виборча система здатна донести й втілити народну волю у діяльності
держави та її органів. Тобто зараз ми маємо на увазі таку ознаку суверенітету
як його постійність. Інакше кажучи, якщо ми підходитимемо до проблеми
зміни типу виборчої системи з позицій принципу народного суверенітету і
народовладдя, то тоді слід враховувати в першу чергу такий показник як
можливість громадян впливати на дії представницьких та інших органів

96

державної влади. Якщо ж так, то тоді переваги пропорційної системи стають
значно більш вагомими.
По-перше, в умовах мажоритарних виборчих систем можливості
впливу на депутатів-одномандатників в Україні практично завжди були
мінімальними. Нагадаємо, що до 2001 року в Україні діяв Закон України
“Про відкликання народного депутата України” від 19 жовтня 1995 року
(нині він втратив чинність на підставі Закону України “Про внесення змін до
Закону України “Про статус народного депутата України”” від 22 березня
2001 року), в якому містилась норма, що підставами для відкликання
виборцями свого народного депутата можуть бути: порушення ним положень
Конституції і законів України; систематичне невиконання депутатських
обов’язків, визначених Законом України “Про статус народного депутата
України” і Регламентом Верховної Ради України; використання своїх
повноважень в особистих корисливих цілях; систематичне порушення норм
депутатської етики і моралі; невідповідність практичної діяльності депутата
основним принципам і положенням його передвиборної програми; відмова
від переходу на постійну роботу до Верховної Ради України; приховування
доходів, внесення неточних даних у декларацію про доходи. Однак навіть
зважаючи на це, інститут відкликання практично ніколи реально не
застосовувався. Тобто попри передбачені законодавством норми як такий
інститут відкликання практично не діяв за причини складності самої
процедури відкликання, а також об’єктивного небажання органів державної
влади забезпечувати функціонування цього інституту.
По-друге, мажоритарна виборча система у вітчизняних реаліях
практично не давала жодних гарантій на сумлінну роботу депутата, оскільки
за час свого депутатства він встигав настільки забезпечити власне
матеріальне та фінансове становище, що факт його переобрання вже не
відігравав вирішального значення (хоча і залишався бажаним). В цьому сенсі
мажоритарна виборча система в Україні забезпечувала не народовладдя, а
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дещо прямо протилежне – неконтрольовану владу депутатів і чиновників, які
діяли всупереч волі виборців та всупереч суспільним і державним інтересам.
На відміну від цього, за умови пропорційних виборчих систем
виборець голосує не за того чи іншого кандидата (до речі, як довела
українська парламентська практика погляди депутатів можуть кардинальним
чином змінюватись; причому це може відбуватись по декілька разів протягом
одного скликання парламенту), а за політичну партію, яка, у разі
невиконання своєї програми, ризикує своїм майбутнім. Адже наслідки не
потрапляння в парламент для політичної партії є значно більш відчутними,
ніж для окремих депутатів (які в найгіршому випадку втрачають лише
депутатську недоторканість). В цьому сенсі перехід до пропорційної
виборчої системи має стимулювати відповідальність політичних партій та
встановлення більш тісного зв’язку між народом та його волевиявленням і
діяльністю представницьких органів влади. Що, в свою чергу, сприятиме
забезпеченню

принципу

народного

суверенітету

та

розширюватиме

ефективність виборів як форми безпосереднього народовладдя.
Окремим актуальним питанням на сучасному етапі державотворення в
Україні є питання гарантій виборів, як умови ефективної реалізації такої
форми

безпосередньої

демократії,

серед

яких

виділяють

політичні,

економічні, ідеологічні та інші гарантії демократичних виборів [ 24, c.20-22] .
Останнім часом дедалі більше уваги надається міжнародно-правовим
гарантіям, які безпосередньо випливають з міжнародних зобов’язань тієї чи
іншої держави, а також з тих зовнішньоінтеграційних пріоритетів, що вона
перед собою ставить. Тому, визнаючи пріоритетність євроінгеграційного
спрямування зовнішньої політики сучасної України, необхідно визнати і факт
посилення ролі і значення питань удосконалення виборчого законодавства
України відповідно до міжнародних, і зокрема – європейських вимог.
Актуальність
гарантій

звернення

удосконалення

до

проблематики

міжнародно-правових

виборчого законодавства України

зумовлена

наступними причинами. По-перше, необхідно звернути увагу на те, що за
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своєю суттю конституційний лад сучасної України, який являє собою певний
тип

конституційно-правових

відносин,

зумовлених

рівнем

розвитку

суспільства, держави і права [184, c.8] за своєю суттю є перехідним.
Зазначений характер конституційного ладу зумовлює актуальну потребу в
конституційній реформі в Україні, яка наразі є особливо актуальною на
сьогодні. Цілком очевидно, що в ході цієї наукової та безпосередньо
правотворчої роботи одним з ключових питань є внесення змін і доповнень у
розділ третій Конституції України, що регулює порядок проведення виборів і
референдумів як пріоритетних форм безпосередньої демократії. У цьому
контексті ключового значення набуває не просто внесення формальних змін
на рівні конституційно-правових основ організації і проведення виборів в
Україні, але й їх узгодження з нормами міжнародного права, і зокрема – з
тими вимогами, які наразі напрацьовані у законодавстві ЄС в частині
забезпечення проведення вільних, справедливих, чесних і демократичних
виборів. По-друге, як цілком аргументовано доводить М.Ставнійчук, „після
набуття Україною статусу незалежної, демократичної і правової держави,
зміцнення її позицій в Організації Об’єднаних Націй, вступу Української
держави до Ради Європи, Парламентського Союзу, а також інших
міжнародних організацій, приєднання до міжнародно-правових актів у сфері
прав людини та впровадження їх норм у внутрішнє законодавство в Україні
з’явилася нова, міжнародна форма гарантування виборів”[22, c.135]. З огляду
на це, як загальний процес конституційної модернізації в Україні, свідками
якого ми є, так і конкретні зміни на рівні національного виборчого
законодавства повинні органічно узгоджуватись з тими фундаментальними
правовими цінностями, ідеями, принципами і нормами, які наразі лежать в
основі європейського і міжнародного права. Відомо, що вибори, як «вид
установчої влади народу і засіб реалізації державотворчої функції
суспільства»[271, c.80], та виборче право відіграють одну з найважливіших
ролей у забезпеченні демократизму як конституційного ладу (включаючи й
таку сферу як забезпечення прав і свобод людини і громадянина [243, c.5]),
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так і політичної системи України. Тому актуальна проблема конституційної
реформи з необхідністю підносить наукову і практичну актуальність питань
законотворчої діяльності, що має на меті удосконалення виборчого
законодавства України. По-третє, необхідно зважати на те, що останні десять
років в Україні можна було спостерігати доволі часті зміни виборчого
законодавства. Формально це проявилось у змінах як типу виборчої системи
[256, c.61], так і у постійному правовому «коригуванні» окремих інститутів
виборчого права, які визначали не тільки порядок організації, але проведення
виборів. Таким чином останніми роками, серед вітчизняних юристів дедалі
частіше лунає думка про необхідність кодифікації виборчого законодавства.
Загалом цей шлях може мати як позитивні, так і негативні наслідки (адже
далеко не завжди кодифікація розв’язує ті проблеми, які вона покликана
вирішувати). Утім, не викликає жодного сумніву інше – будь-який шлях, що
буде обрано вітчизняним законодавцем, має відповідати чинній європейській
та міжнародній практиці. Більше того, будь-які конкретні зміни самого
виборчого законодавства України (безвідносно до самого факту прийняття
або неприйняття Виборчого кодексу) повинні чітко корелювати з тими
рекомендаціями, що наразі запропоновано європейськими установами і
насамперед – Європейською комісією за демократію через право, більш
відомою як Венеціанська комісія.
Разом з тим, вже доволі тривалий час в Україні висловлюється думка
про потребу розробки (декілька проектів цього документу вже існують і
пройшли експертну оцінку у Венеціанській комісії) і прийняття Виборчого
кодексу. На думку багатьох провідних вітчизняних юристів, прийняття
Виборчого кодексу дозволить впорядкувати чинні законодавчі акти, що
регулюють виборчий процес, усунути неузгодженості й протиріччя між
ними, а найголовніше – створить умови для проведення прозорих та
демократичних виборів в Україні. Таким чином, прийняття Виборчого
кодексу дозволить: повернути відповідальність партій та депутатів перед
виборцями; якісно покращити склад представницьких органів влади;
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зменшити рівень політичної корупції, знявши обмеження на максимальний
розмір виборчих фондів кандидатів, партій (блоків) на виборах; усунути
авторитарний стиль керівництва партіями. В результаті прийняття Виборчого
кодексу

може

дати

такі

позитивні

наслідки:

забезпечити

ширше

представництво регіональних еліт у складі Верховної Ради України, а також
прозорість у формуванні виборчих списків партій, місцевих партійних
організації, їх блоків; створити умови, що сприятимуть обранню ефективної
влади, якій небайдужі проблеми регіонів України, в тому числі шляхом
прив’язки виборчих програм не лише до загальнодержавних, але й до
регіональних проблем; усунути суперечності між діючими законами з питань
виборів; уніфікувати термінологію, що застосовується у виборчих процесах;
встановити прозорі правила ведення передвиборчої агітації; обирати тих
кандидатів, які користується реальною підтримкою більшості виборців у
окрузі; підвищити авторитет державних інститутів влади у цілому;
забезпечити сталий розвиток країни; підвищити політичну активність
громадян та політичну культуру в країні.
Необхідність розробки і прийняття кодифікованого законодавчого акту,
який з єдиних позицій забезпечував би нормативне регулювання виборів
Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, стала
загальновизнаною. На необхідність цього кроку неодноразово звертали увагу
також міжнародні інституції – Венеціанська комісія, Бюро з демократичних
інституцій та прав людини ОБСЄ. Водночас слід зазначити, що міжнародноправові гарантії удосконалення виборчого законодавства України вимагають
не лише кодифікації чинного нормативного матеріалу, але й суттєвої
новелізації низки інститутів виборчого законодавства.
Хоча, ставлячи питання про удосконалення та розвиток виборчого
законодавства (у тому числі й у випадку, якщо цей процес відбуватиметься
шляхом кодифікації, як це пропонують робити європейські і багато
вітчизняних експертів), слід мати на увазі те, що нині однією з
найважливіших гарантій демократичних виборів є встановлення чіткої
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юридичної

відповідальності

за

порушення

виборчого

законодавства.

Зважаючи на складність та багатоступеневість виборчого процесу, на велику
кількість суб’єктів виборчого процесу та широкий спектр можливих
порушень норм чинного законодавства про вибори в Україні, цілком
зрозумілим є й факт існування різних видів відповідальності за порушення
виборчого законодавства. В основу виділення тих чи інших видів
відповідальності за порушення виборчого законодавства можуть бути
покладені різні критерії. Так, за формою реалізації відповідальності
виділяють відповідальність, яка здійснюється в судовому, адміністративному
та іншому порядку. В інших випадках види відповідальності за порушення
виборчого законодавства класифікуються залежно від державних органів, які
її встановлюють. Однак, найбільш широко та найбільш часто застосовуваною
класифікаційною моделлю визначення видів відповідальності за порушення
виборчого законодавства є така, в основі якої лежить критерій того, норми
якої галузі права є порушеними. Інакше кажучи, йдеться про те, з яким саме
видом правопорушення ми маємо справу у кожному конкретному випадку.
Відповідно

до

цього

критерію

виділяють:

конституційно-правову

відповідальність за порушення виборчого законодавства, кримінальноправову, цивільно-правову, адміністративно правову, дисциплінарно-правову
і

міжнародно-правову.

Усталено

останньому

виду

юридичної

відповідальності надається другорядна роль. Однак, з огляду на об’єктивні
процеси міжнародної інтеграції, слід визнати, що такий підхід потребує на
свого радикального переосмислення. Дійсно, право на вільні вибори наразі
включене до каталогу європейських стандартів прав і свобод людини і
громадянина,

визначеного

Конвенцією

про

захист

прав

людини

і

основоположних свобод 1950 року та протоколами до неї [317, c.90]. Тому
одним з визначальних напрямів удосконалення виборчого законодавства
України в аспекті її міжнародної інтеграції, безумовно, постає оптимізація та
підвищення

ефективності

інституту

відповідальності

законодавства про вибори і референдуми в Україні.

за

порушення
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Разом з тим, говорячи про удосконалення виборчого законодавства не
можна оминати увагою таку важливу міжнародно-правову гарантію
демократизму виборів як діяльність міжнародних спостерігачів. Наразі цей
інститут закріплено у чинному виборчому законодавстві. Тому у разі його
подальшої

кодифікації

доцільно

чітко

передбачити,

що

офіційний

спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право: 1)
бути присутнім на зустрічах кандидатів їх довірених осіб, уповноважених
осіб партій (організацій партій) з виборцями, на передвиборних зборах,
мітингах, засіданнях виборчих комісій; 2) ознайомлюватися з матеріалами
передвиборної агітації; 3) перебувати на виборчих дільницях під час
голосування, а також на засіданнях дільничних виборчих комісій при
підрахунку голосів виборців та окружних (територіальних) виборчих комісій
при встановленні підсумків голосування, не заважаючи членам виборчих
комісій фізично; 4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не
порушуючи при цьому таємниці голосування; 5) публічно висловлювати свої
зауваження та рекомендації щодо організації проведення виборів та
вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду,
проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України; 6)
утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав,
міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією
тимчасові групи офіційних спостерігачів для координації своєї діяльності в
межах повноважень, передбачених законом.
Таким чином сьогодні в Україні ми засвідчуємо процес зміни як
виборчої системи, так і більш широких трансформацій в сфері виборчого
права (ми маємо на увазі зміни у виборчому процесі, в системі
відповідальності за порушення виборчого права тощо). Втім, попри
юридичну суть цього розвиткового процесу інституту виборів, необхідно
постійно пам’ятати, що він стосується не просто якоїсь однієї (нехай навіть і
надзвичайно важливої) галузі конституційного права України, а всієї
політичної системи нашої країни взагалі. Оскільки, як було доведено вище,
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інститут виборів відіграє одну з вирішальних ролей в практичній реалізації
конституційно проголошеного принципу народного суверенітету, а отже й в
забезпеченні демократичного поступу України. Разом з тим, як було
зазначено в першому розділі дисертації, вибори не є виключною формою
безпосередньої

демократії.

В

цьому

сенсі

продовження

нашого

дисертаційного дослідження органічно пов’язано з аналізом інших форм
безпосередньої демократії та їх законодавчого забезпечення в Україні.

2.2. Концептуальні питання правового вдосконалення реалізації
безпосередньої демократії на сучасному етапі державотворення
Забезпечення принципу народного суверенітету, який закріплюється
Конституцією

України

в

якості

однієї

з

фундаментальних

засад

функціонування і розвитку всієї правової і політичної системи нашої країни,
тісно пов’язано з процесом нормативного закріплення ряду визнаних в
сучасному конституційному праві інститутів безпосередньої демократії, які
дозволяють громадянам держави не лише висловлювати (артикулювати)
свою суверенну волю, але й практично її реалізовувати як на місцевому, так і
на загальнонаціональному рівні. Серед таких інститутів, як правило,
виділяють дві головні групи: а) ті, що пов’язані із виборами (вони були
досліджені нами у першому підрозділі другого розділу дисертації), б)
інститути референдумного права (зокрема, такий підхід до класифікації
інститутів безпосередньої демократії та відповідних галузей права, що їх
врегульовують, пропонує В.Пилін [223, c.561]), які дозволяють казати про
існування, так званої, “референдумної демократії” [325, c.277].
При цьому в дослідженнях вітчизняних авторів переважна увага
приділялась саме питанням виборчого права, а також аналізові такої форми
безпосередньої демократії як вибори (в цьому сенсі можна назвати такі імена
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як:

М.Ставнійчук,

В.Погорілко,

О.Тодика,

А.Георгіца,

І.Костицька,

О.Ковальчук, М.Жушман та інші). Втім, як демонструє політико-правовий
досвід

України

в

період

новітнього

державотворення,

інститути

референдумного права, відіграють в житті та розвиткові держави й
суспільства не меншу роль ніж вибори. Тому, аналізуючи забезпечення в
Україні принципу народного суверенітету, реалізацію вимоги народовладдя
та оцінюючи об’єктивний рівень демократизації її політичної системи,
видається одночасно актуальним і важливим звернутись до висвітлення
актуальних проблем розвитку референдумного права в Україні (недарма до
групи “пріоритетних форм” безпосередньої демократії відносять не лише
інститут виборів, але й інститут референдуму [19, c.210]), а також
характеристики функціонування інституту референдуму (ми маємо на увазі
як

всеукраїнський,

так

і

місцеві

референдуми)

та

інших

форм

безпосереднього волевиявлення громадян (консультативні опитування, збори
територіальних громад, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо [64,
c.86]). До речі, про роль референдуму як форми безпосередньої демократії в
процесі

реалізації

народовладдя

наголошує

російський

дослідник

Ю.Дмитрієв [49, c.8-16].
Акцентуючи увагу на високій актуальності наукового дослідження
зазначеного кола питань, доцільно відзначити, що в даному випадку ми
маємо справу не лише з тим, що може бути описано поняттям “теоретичної
актуальності”, але й з чітко вираженою практичною актуальністю подібних
розвідок. Справді, юридична невирішеність багатьох проблем в галузі
референдумного права, наявність колізій, суперечностей та, так званих,
“білих плям”, в цій галузі породжує доволі велику кількість проблем, які
постають в сучасному державотворчому і правотворчому процесі. Як
приклад достатньо згадати бодай всеукраїнський референдум 16 квітня 2000
року, результати якого не лише досі не впроваджені, але й взагалі існують
серйозні й обґрунтовані фахові побоювання щодо самої можливості (не
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кажучи вже про механізми) їх реалізації. Цікавий аналіз цих проблем свого
часу надав С.Телешун [277, c.3-4].
Звісно, наразі можемо нарікати на факт проведення цього референдуму
як своєрідної “політичної акції” [131, c.5]. Можна казати про “складність”
предмету проведеного всеукраїнського референдуму (адже питання, винесені
на голосування можна класифікувати і як конституційно-інституційні, і як
конституційно-законодавчі [174, c.153]). Однак, оскільки подібні твердження
досі не знайшли свого юридичного підтвердження (у зв’язку з чим не можна
забувати про Рішення Конституційного Суду України у справі за
конституційними поданнями 103 і 108 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента
України “Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою”

(справа

про

всеукраїнський

референдум

за

народною

ініціативою) від 27 березня 2000 року, яким було визнано такими, що
відповідають Конституції України, положення ст.1, пунктів 2, 3, 4, 5 ст.2,
статей 3, 4, 5, 6, 7 Указу Президента України “Про проголошення
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою” від 15 січня 2000
року №65/2000, а отже схвалені всеукраїнським референдумом за народною
ініціативою питання, викладені в пунктах 2, 3, 4, 5 ст.2 Указу Президента
України “Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою”, є обов’язковими для розгляду і прийняття рішень у порядку,
визначеному Конституцією України, зокрема її розділом XIII “Внесення змін
до Конституції України”, та законами України [235] ), то постає цілком
справедливе запитання: чому не реалізується виражена під час референдуму
народна воля? І чи означає це, що сьогодні в Україні є суверенний носій
влади вищий за народ? Якщо ж так, то хто є цим сувереном: парламент, уряд,
президент, якісь політичні “клани”, “родини”, і т.д.?
Дійсно, сьогодні в Україні створено доволі небезпечний прецедент,
який демонструє як і в який спосіб можна застосовувати референдум як
форму безпосередньої демократії в суто політичних цілях. З огляду ж на те,
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що апеляції до інституту референдуму роблять майже всі без винятку
політичні сили (скажімо, референдум щодо конституційної реформи,
референдум щодо НАТО, референдум щодо внесення змін до конституції,
референдум щодо ЄЕП, пропозиції по місцевих референдумах, починаючи
від

областей,

і

закінчуючи

окремими

місцевими

територіальними

громадами), то чіткий і неупереджений аналіз основ референдумного права в
Україні набуває статусу питання нагальної практичної актуальності.
До того ж, вище нами було вказано на спроби застосувати інститут
референдуму в процесі вирішення питань пов’язаних із внесенням змін до
Конституції України. Зазначена проблема є надзвичайно важливою з огляду
на те, що вона стосується вельми значущої теми, яка пов’язана з аналізом
специфіки співвідношення між такими двома базисними принципами
правової, демократичної держави як принцип народного суверенітету та
принцип верховенства конституції (не зважаючи на те, що окремі дослідники
сьогодні ставлять під сумнів доцільність застосування поняття “верховенство
конституції” [30,c.113], на нашу думку, цей принцип не тільки міцно увійшов
в науку конституційного права, але й в конституційну практику переважної
кількості

сучасних

країн).

Відповідно

до

визначення

М.Козюбри,

верховенство Конституції сполучає в собі три базові елементи: а)
первинність

конституційного

регулювання;

б)

універсальність

конституційних норм, та універсальний характер їх юридичної сили; в) пряма
дія конституційних норм і можливість їх безпосереднього застосування[83,
c.6]. Зрозуміло, що таке сприйняття Конституції означає, що вона є нічим
іншим як формалізованою та юридично визначеною формою закріплення
права як міри свободи і справедливості у суспільстві. Водночас, як зазначає
В.Селіванов, ідея стабільності Основного Закону не означає абсолютної
незмінності останнього, його консервації, недопущення будь-яких змін чи
доповнень, якщо його норми перестають відповідати об’єктивним потребам
суспільного розвитку і тому не можуть ефективно діяти в реальних умовах
існуючого правопорядку [248, c.17]. Але, якщо так, то яким чином
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сполучаються принципи верховенства конституції та народного суверенітету,
і чи може Конституція змінюватись через процедури безпосередньої
демократії (зокрема через голосування на референдумі)?
Дійсно, ст.5 Конституції України вказує, що право визначати і
змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові. Втім,
чи можна цей конституційний припис трактувати в тому сенсі, що поняття
“зміна конституційного ладу” і “зміна Конституції” є тотожними? І чи
означає це, що будь-який прояв народної волі є таким, що “закріплює право
як міру свободи і справедливості у суспільстві”? очевидно, що шукаючи
відповідь на це запитання, маємо звернутись в першу чергу до рішень
Конституційного

Суду

України

як

“єдиного

органу

конституційної

юрисдикції в Україні” (ст.147 Конституції України).
Отже, якщо ми звернемося до аналізу Рішень Конституційного Суду
України, то тут ми можемо спостерігати певну невизначеність щодо
можливостей використання референдуму з метою внесення змін до
Конституції України. З одного боку, у вже згадуваному нами рішенні суду
від 27 березня 2000 року вказувалось, що питання, викладені в пункті 1 (“Чи
висловлюєтеся Ви за недовіру Верховній Раді України XIV скликання і
внесення у зв’язку з цим доповнення до частини другої статті 90 Конституції
України такого змісту: “а також у разі висловлення недовіри Верховній Раді
України на всеукраїнському референдумі, що дає підстави Президентові
України для розпуску Верховної Ради України?”) і пункті 6 (“Чи згодні Ви з
тим,

що

Конституція

України

має

прийматися

всеукраїнським

референдумом?”) ст.2 Указу, суперечать Конституції України. При цьому,
аргументуючи неправомірність винесення на всенародний референдум
пункту 6, Конституційний Суд доволі чітко сформулював власну позицію:
“Закріплюючи право визначати і змінювати конституційний лад в Україні
виключно за народом, Основний Закон України встановив чіткий порядок
внесення змін до Конституції України. Викладене в пункті 6 ст.2 Указу
питання виноситься на всеукраїнський референдум без з’ясування волі
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народу щодо необхідності прийняття нової Конституції України і, отже,
ставить під сумнів чинність Основного Закону України, що може призвести
до послаблення встановлених ним основ конституційного ладу в Україні,
прав і свобод людини і громадянина”. Таким чином, як випливає із цього
тлумачення

Конституційного

Суду,

приймати

Основний

Закон

на

референдумі не можна.
З іншого боку, питання про референдум розглядалось Конституційним
Судом у 2005 році. Так, в своєму Рішенні у справі за конституційним
поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень
частини першої ст.103 Конституції України в контексті положень її статей 5,
156 та за конституційним зверненням громадян Галайчука В.С., Подгорної
В.В., Кислої Т.В. про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої,
четвертої ст.5 Конституції України (справа про здійснення влади народом)
від 5 жовтня 2005 року Конституційний Суд зазначив, що народ як носій
суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати
конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на
всеукраїнському референдумі [233]. При цьому Конституційний Суд
послався на своє Рішення від 11 липня 1997 року (справа щодо
конституційності тлумачення Верховною Радою України ст.98 Конституції
України)[234],

де

зазначалось,

що

прийняття

Конституції

України

Верховною Радою України було безпосереднім актом реалізації суверенітету
народу (абзац перший п.4 мотивувальної частини). Нагадаємо, що в цьому
рішенні Конституційного Суду України зазначалось: “Конституція України
прийнята Верховною Радою України від імені Українського народу
(преамбула Конституції України), який відповідно до ст. Конституції
України має виключне право визначати і змінювати конституційний лад в
Україні. Це право не може бути узурповано державою, її органами або
посадовими особами. Отже, прийняття Конституції України Верховною
Радою України було безпосереднім актом реалізації суверенітету народу,
який тільки одноразово уповноважив Верховну Раду України на її прийняття.
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Це підтверджується пунктом 1 ст.85 Конституції України, яка не передбачає
права Верховної Ради України на прийняття Конституції України, а також
статтею 156 Конституції України, згідно з якою законопроект про внесення
змін до розділів, які встановлюють засади конституційного ладу в Україні,
після його прийняття у Верховній Раді України має затверджуватись
всеукраїнським референдумом”. Тобто чинна Конституція України прийнята
Верховною Радою України від імені Українського народу – громадян
України всіх національностей (преамбула Конституції України). Це означає,
що при прийнятті 28 червня 1996 року Конституції України суверенна воля
народу була опосередкована Верховною Радою України.
Із нормативно-правового змісту положень частин другої, третьої ст.5
Основного Закону України, за якими народ є носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади в Україні та народові належить право визначати і змінювати
конституційний лад в Україні, випливає, що народ має право приймати нову
Конституцію

України.

Водночас

Конституційний

Суд

вказав,

що

Конституція країни закріплюючи конституційний лад, не містить визначення
цього поняття. В результаті чого в резолютивній частині рішення
Конституційного суду вказувалось, що положення частини третьої ст.5
Конституції України “право визначати і змінювати конституційний лад в
Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її
органами або посадовими особами” треба розуміти так, що тільки народ має
право безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму визначати
конституційний лад в Україні, який закріплюється Конституцією України, а
також змінювати конституційний лад внесенням змін до Основного Закону
України в порядку, встановленому його розділом XIII (причому належне
виключно народові право визначати і змінювати конституційний лад в
Україні не може бути привласнене у будь-який спосіб державою, її органами
або посадовими особами.
Питання референдуму, предметом якого є прийняття чи внесення змін
до Основного Закону України стало об’єктом офіційного тлумачення

у
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резолютивній частині Рішення Конституційного Суду України від 15 квітня
2008 року № 6-рп/2008 (справа про прийняття Конституції та законів України
на референдумі). Зокрема Конституційним Судом України визначено, що В
аспекті порушеного у конституційному поданні питання положення частини
другої статті 72 у системному зв'язку зі статтею 5 Конституції України слід
розуміти так, що народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні
може реалізувати на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою
своє виключне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні
шляхом прийняття Конституції України у порядку, який має бути визначений
Конституцією і законами України [231].
Разом з тим, заслуговує на увагу та є цілком обґрунтованою При цьому
варто погодитися із думкою судді Конституційного Суду України у відставці
Я. Мачужак (окрема думка судді до Рішення від 15 квітня 2008 р. №
6-рп/2008) про те, що у разі неприйняття з тих чи інших причин Верховною
Радою України закону про всеукраїнський референдум за народною
ініціативою стосовно прийняття Конституції чи її нової редакції, громадяни
не можуть бути позбавлені цього права. Положення ч. 2 ст. 5 Конституції
України щодо права народу визначати і змінювати конституційний лад в
Україні означає і те, що це право не підлягає обмеженню будь-яким
легітимним способом органами державної влади чи їх посадовими особами.
Норми Конституції України є нормами прямої дії й можуть бути реалізовані
народом щодо здійснення ним свого права безпосередньо [231].
Таким

чином,

не

зважаючи

на

існування

кількох

рішень

Конституційного Суду України ми стикаємося з ситуацією, коли досі на
правовому рівні немає відповіді на два принципові запитання щодо
референдуму як форми безпосередньої демократії: а) чи можливе проведення
конституційного референдуму в Україні, б) який механізм імплементації
рішень конституційного референдуму?
Зараз ми свідомо акцентували увагу на даній проблемі оскільки на її
прикладі можна побачити як той величезний позитивний потенціал, що несе
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в собі референдум як форма безпосередньої демократії, так і ті небезпеки, які
з нею пов’язані. А саме – можливість застосування референдуму в
політичних цілях як засобу політичного шантажу та способу маніпулювання
конституцією. Таким чином, на сьогоднішній день, науково-теоретичний
аналіз функціонування інституту референдуму як форми безпосередньої
демократії є однією з пріоритетних і одночасно актуальних задач.
З існуючих в межах науки конституційного права доктринальних
позицій, референдум прийнято визначати як “акт народовладдя, здійснюючи
який громадяни більшістю голосів приймають політичні і правові
рішення”[6, c.448], або ж як “спосіб прийняття офіційних рішень шляхом
проведення голосування виборців з питань, встановлених конституцією або
законодавством, який може мати загальний або локальний характер”[304,
c.62]. З точки зору Р.Тимофєєвої, референдум – це всенародне опитування з
найбільш важливих питань державного чи суспільного життя, в якому беруть
участь всі наділені виборчими правами громадяни держави [90,c.163]. Іншу
дефініцію пропонує В.Чиркін, для якого референдум – це голосування
виборців, завдяки якому приймаються рішення загальнодержавного або
місцевого характеру, що мають силу закону, а інколи навіть більшу силу, ніж
звичайні

прийняті

парламентом

закони

або

постанови

місцевого

самоврядування [298, c.253]. Тобто, специфічною властивістю референдумів
є те, що вони є “нормотворчою формою народовладдя”[97, c.195]. Чи, як
пише М.Чудаков, специфікою референдуму (на відміну від виборів) є те, що
він

дозволяє

перетворити

кожного

конкретного

громадянина

на

безпосереднього законодавця [302,c.421]. Останній момент є особливо
важливим з огляду на те, як зазначає В.Селіванов, що доволі часто (це
стосується в першу чергу недемократичних держав) ми можемо спостерігати
факти “номінального існування референдумів” [247, c.191], коли замість
всенародних голосувань, на практиці проводяться лише обговорення, або ж
коли сам референдум виступає засобом легалізації авторитарної влади.
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Референдум є багатогранним явищем і тому існують різноманітні
критерії

його

класифікації.

За

підставами

проведення

референдуми

поділяють на обов’язкові та факультативні, за юридичною силою — на
консультативні та імперативні, за предметом — на конституційні,
законодавчі та ратифікаційні тощо. Найбільш вживаною є класифікація
референдумів за предметом проведення. Предмет референдуму визначає
обсяг його компетенції, він завжди передбачає вирішення найважливіших
проблем суспільного та державного життя і часто є загальноприйнятою
формою легітимації рішень, що потребують міжнародного визнання. В одних
країнах (наприклад Швейцарія) майже немає обмежень кола питань, які
можуть виноситись на референдум, у других — такі обмеження існують
(наприклад, у ч. 2 ст. 75 Конституції Італії визначено, що референдум не
допускається щодо законів про податки і бюджет, про амністію та
помилування, про схвалення ратифікацій міжнародних договорів). Зазвичай
на референдум не виносяться питання бюджету, кадрів, громадського
порядку, охорони здоров’я, а також ті, відповіді на які є наперед очевидними
(наприклад про підвищення заробітної платні, пенсії, стипендій чи
зменшення

податків).

Не

проводяться

референдуми

щодо

заходів

надзвичайного, військового стану. На референдум може виноситись як одне,
так і кілька питань.
Кажучи про основи класифікації загальнонаціональних референдумів в
Україні, можна зафіксувати, що чинне законодавство дає нам одразу ж два
критерії для цього. З одного боку, за критерієм визначення суб’єкта
ініціативи є підстави казати про референдуми: а) за народною ініціативою; б)
за ініціативою Президента України; в) за ініціативою Верховної Ради
України. З іншого боку, за предметом референдуму, мова може йти про: а)
внесення змін до Конституції України; б) зміну території України; в)
визнання нечинними певного закону або окремих його положень; г) інші
питання, які передбачені Конституцією України і законами України. Справді,
всеукраїнський референдум є однією з форм народного волевиявлення (ст.69
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Конституції України), який призначається Верховною Радою України або
Президентом України відповідно до їхніх повноважень, установлених
Конституцією України (ч.1 ст.72). Зокрема, Верховна Рада України призначає
всеукраїнський референдум з питань про зміну території України (ст.73, п.2
ч.1 ст.85 Конституції України); Президент України – щодо змін Конституції
України відповідно до ст.156 Конституції України (п.6 ст.106). Водночас,
Конституція України передбачає можливість проведення всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, який проголошує Президент України
на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право
голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не
менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у
кожній області (ч.2 ст.72, п.6 ст.106). З огляду ж на положення ст.8
Конституції України щодо прямої дії її норм, можна твердити, що ч.2 ст.72
Конституції України встановлює первинну і принципово важливу правову
основу

для

проведення

всеукраїнського

референдуму

за

народною

ініціативою.
Водночас, зважаючи на можливі перспективи внесення змін і до
законів, які врегульовують питання організації і проведення референдумів в
Україні, слід звернути увагу на нині висунені пропозиції. Так, наприклад, у
проекті

Виборчого

пропонувалось

кодексу

визначити

України

всеукраїнський

розробленому
референдум

Є.Жовтяком,
за

народною

ініціативою як “спосіб прийняття громадянами рішення щодо визнання
нечинними певного закону або окремих його положень”. Втім, як нам
видається, подібне розуміння змісту референдуму за народною ініціативою
суттєво звужую існуюче в чинній Конституції України тлумачення
референдуму. Зокрема, перелік питань, які можуть бути винесені на
всеукраїнський референдум, на відміну від вичерпного переліку питань, які
не можуть бути винесені на референдум (ст.74 Конституції України),
Конституцією України не обмежується і є відкритим. Тому, цілком очевидно,
що в даному законопроекті звуження предмету референдуму за народною
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ініціативою не лише не витікає із Конституції України, але й до певної міри
обмежує можливості референдуму за народною ініціативою. Тому, зважаючи
на виняткову роль референдуму як форми безпосередньої демократії, вкрай
важливо вносити всі законодавчі зміни таким чином, щоб вони не
порушували ані приписів Конституції України, ані обмежували ті існуючи
можливості

народного

волевиявлення

завдяки

референдумам,

які

встановлюються чинним законодавством (необхідність змін якого не
викликає жодних сумнівів).
Також, вказуючи на роль референдумів як форми безпосередньої
демократії та способу забезпечення народного суверенітету, варто згадати
точку зору відомого німецького правознавця К.Хессе. Описуючи загальний
процес забезпечення народного суверенітету в процесі функціонування
демократичної держави, він звертає увагу на той момент, що конституційне
визнання та фіксація цього принципу передбачають реальну можливість з
боку народу (суспільства, суспільної думки) протиставляти, у разі
виникнення серйозних розбіжностей, свою думку та свої інтереси тій
політиці,

яка

запроваджується

парламентом,

урядом

чи

державною

адміністрацією [294,c.74]. Причому ця можливість має бути гарантована не
лише виборами, оскільки навіть “найдемократичніші” органи державної
влади завжди можуть, так би мовити, “зіпсуватись”. Більш того, в разі появи
необхідності прийняття важливого загальнодержавного рішення, або ж його
легітимації, повинен існувати механізм, який би дозволив виявити волю
більшості громадян, і таким чином визначити той напрям, в якому повинні
вирішуватись загальнодержавні проблеми (цікаво зазначити, що саме ця роль
закріплюється за референдумами в країнах-членах ЄС [126, c.69]). Цю
функцію в демократичній державі, на думку К.Хессе, як раз і виконують
референдуми.
Таким чином, завдяки тому, що референдум є “формою залучення
народу до здійснення законодавчої влади” [54, c.56], він виступає одночасно
як проявом загальної волі народу, так і без безпосередньою відповіддю
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громадян (виборців) на те чи інше конкретне запитання, яке виноситься на
референдум. З цим пов’язані як переваги, так і недоліки референдумів.
Очевидно, що головним позитивом референдуму є можливість для громадян
у максимально чіткій формі висловити свою думку, а для держави –
зафіксувати цю думку в юридичній формі (так, наприклад, у разі
формулювання чіткого запитання, яке передбачає можливість надання такої
ж чіткої й однозначної відповіді, референдум є однією з найбільш
ефективних форм визначення волі народу, який сам виступає суб’єктом
прийняття стратегічно важливих рішень державного розвитку). Але це, в
свою чергу, змушує державу надзвичайно обережно та гранично уважно
поводитись з таким інструментом як референдум (не варто забувати, що
навіть політико-правова історія демократичних держав – наприклад,
Німеччини,

–

знає

чимало

випадків

застосування

референдуму

всенародних плебісцитів в цілях зміцнення авторитарної

влади

та
та

послаблення демократичних інститутів і навіть легітимації дій, що йдуть
всупереч нормам міжнародного права: ми маємо на увазі історію
референдумів в Німеччині в 30-х роках ХХ століття починаючи з
референдуму від 19 серпня 1934 року). Тому, цілком праві ті науковці, які
вбачають запорукою адекватності та демократизму застосування інституту
референдуму наявність чіткої, ґрунтовно розробленої та досконалої, з точки
зори механізмів її реалізації, законодавчої бази щодо підготовки і проведення
референдумів.
Окремим

важливим

концептуальним

питанням

вдосконалення

референдного в Україні в контексті реалізації принципу народного
суверенітету є питання правового забезпечення місцевих референдумів.
Відомо, що із набранням чинності Законом України „Про всеукраїнський
референдум” від 6 листопада 2012 року втратив чинність Закон „Про
всеукраїнський та місцеві референдуми” від 3 липня 1991 року і в питанні
нормативного забезпечення місцевих референдумів до цього часу існує
правовий вакуум. Разом з тим, значення такої форми безпосереднього
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народовладдя важко переоцінити. По-перше, як слушно зазначає О.
Дашковська, за умов демократичного суспільства місцевий референдум може
бути

використаний

як

противага

рішенням

органів

місцевого

самоврядування, що не задовольняють інтереси громадян [44, c.237]. Подруге, значення місцевого референдуму полягає у суті демократії, яка
повинна розпочинатися саме з індивіда, територіальної громади та відповідно
громадянського суспільства. Зважаючи на це, місцевий референдум повинен
бути ефективним засобом контролю територіальної громади за діяльністю
місцевої влади та кроком на шляху до побудови громадянського суспільства
[257, c.39].
Питання удосконалення правових засад місцевих референдумів в
Україні потребує свого вирішення у двох напрямах, першим із яких є чітке
визначення конституційно-правових засад місцевого референдуму. Як
зазначає О. Скрипнюк, місцевий референдум за народною ініціативою є
вищою формою здійснення територіальною громадою (територіальними
громадами) місцевого самоврядування, способом реалізації громадянами
України наданого їм Конституцією України права самостійного вирішення
питань місцевого значення [257, c.39]. Саме тому заслуговують на увагу
пропозиції оновлення Конституції України, яка передбачає, що розділ
Основного Закону, присвячений конституційним основам безпосередньої
реалізації народного суверенітету вимагає істотних змін у частині
доповнення положеннями щодо місцевих референдумів за народною
ініціативою. Відповідний розділ потребує визначення принципів реалізації
народного суверенітету та права громадян України на участь у референдумі,
предмета

референдуму,

вичерпного

кола

суб’єктів

призначення

та

проголошення місцевого референдуму тощо. В цьому контексті цілком
слушними також є пропозиції щодо доповнення Конституції України
нормами, що дали б можливість розмежувати механізми проведення
всеукраїнського та місцевого референдумів. Зокрема Т. Заворотченко
пропонує включити до Розділу ІІ Основного Закону України після окрему
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статтю, що передбачає право на участь в референдумі та право вимагати
референдуму в тому числі місцевого [59, c.75].
Другий аспект розв’язання проблеми правового забезпечення місцевого
референдуму передбачає нагальну потребу прийняття спеціального закону
„Про місцеві референдуми”. Такий закон призначений спростити доступ
громадян України до управління місцевими справами, а також забезпечить
наявність демократичних та прозорих інституцій, покликаних сприяти
реальному волевиявленню територіальної громади, дати реальну можливість
втілювати рішення, прийняті на місцевих референдумах, у сучасне політичне
й економічне життя, та сприятиме становленню в Україні такого
демократичного інституту, як громадянське суспільство [257, c.40].
Основними ідеями, які повинні знайти своє відображення у практичному
наповненні цього Закону, є максимальне спрощення процедур ініціювання,
підготовки та організації місцевих референдумів; усунення осіб, щодо
припинення повноважень яких оголошується референдум, від процесу
організації і проведення таких референдумів; чітка регламентація процесу
підготовки та проведення місцевого референдуму по строках, деталізація
роботи комісій з референдуму (голосування, кворум, рішення); гласність і
демократичність

усіх

процедур;

акцентування

уваги

не

просто

на

встановленні прав і обов’язків, а й на механізмах їх реалізації, введення таких
інститутів, як офіційні спостерігачі за проведенням референдуму, деталізація
норм щодо агітації у процесі референдуму [257, c.39].
Водночас, наголошуючи на ролі та значенні такого інституту як
референдум,

необхідно

пам’ятати,

що

крім

нього

й

інших

форм

безпосереднього волевиявлення територіальних громад, до яких прийнято
відносити

інститути

консультативного

опитування,

загальних

зборів

громадян територіальної громади, місцевих ініціатив, громадських слухань.
Тобто, відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, територіальні громади сіл, селищ, міст мають
право безпосередньо обговорювати та вирішувати питання місцевого
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значення

на

місцевих

референдумах,

загальних

зборах

громадян

територіальної громади, а також шляхом проведення консультативних
опитувань, місцевих ініціатив, громадських слухань. Кожен із згаданих
інститутів являє собою специфічну форму народного волевиявлення, яка
розглядається як складовий елемент безпосередньої демократії, але при
цьому має свою специфіку.
Щоправда,

пишучи

через

кому

такі

терміни

як

“вибори”,

“референдуми” та “інші форми безпосередньої демократії” варто зробити
одне суттєве уточнення, яке є важливим з суто процесуального боку. Справа
в тому, що виборчі та референдумні процедури мають специфічні правила,
які передбачають створення спеціальних органів для їх проведення –
виборчих

комісій

чи

комісій

з

проведення

референдуму,

жорстко

регламентовані порядок та строки дій їх учасників, наявність специфічних
правил агітації та голосування, встановлення результатів голосування,
імперативне значення результатів виборів чи референдумів. На відміну від
цього, ні процедура загальних зборів територіальної громади, ні процедура
місцевих ініціатив не мають перелічених ознак. Ці заходи проводяться на
стадії вироблення рішень з питань місцевого значення, використовуються для
здійснення впливу на суть рішень органів місцевого самоврядування, але не є
остаточним вирішенням того чи іншого питання. А консультативні та
соціологічні опитування мешканців територіальних громад взагалі є лише
способом вивчення певних питань, а не засобом їх вирішення. Зазначене
зауваження відіграє важливу роль в контексті визначення перспектив
подальшої новелізації законодавства щодо форм безпосередньої демократії в
Україні. Дійсно, вже неодноразово лунали тези про доцільність прийняття
Виборчого кодексу України, в якому б було врегульовано питання
проведення виборів і референдумів в Україні [238, c.25]. Однак досі
залишається відкритим питання щодо доцільності внесення в цей документ
окремих розділів, присвячених іншим формам безпосередньої демократії.
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Консультативне опитування (так само як і соціологічне опитування
громадської думки) також є засобом виявлення волі територіальної громади
під час вирішення важливих питань місцевого значення. Однак, його
характерною властивістю є те, що його результати не є обов’язковими до
виконання і лише розглядаються та враховуються при прийнятті рішень
відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування (тобто не тягнуть за собою таких же правових наслідків, що
їх мають референдуми). Як правило, порядок та організація проведення
консультативного опитування, яке ставить на меті з’ясування думки
більшості громадян територіальної громади з певного конкретного питання,
визначається

і

затверджується

відповідним

органом

місцевого

самоврядування. Зважаючи на специфіку консультативних опитувань, навіть
у разі, якщо в ході його проведення рішення місцевих органів влади не
отримують підтримки громади, вони все одно можуть прийнятті. Щоправда,
при цьому може бути встановлено спеціальний порядок прийняття подібних
рішень. Як приклад можна навести законопроект “Про референдуми
Автономної Республіки Крим, місцеві референдуми та інші форми
безпосереднього волевиявлення територіальної громади”, в якому ст.44
містила наступну норму: “Якщо проекти рішень ради не відповідають
результатам відповідного місцевого консультативного опитування, такі
рішення можуть бути прийняті лише більшістю не менш як 2/3 від загального
складу відповідної ради”.
Наступною формою безпосереднього народовладдя є загальні збори за
місцем проживання, які проводяться територіальною громадою для
вирішення питань місцевого значення. Загальні збори членів територіальної
громади проводяться у межах села, селища, міста або їх окремих частин
(будинків, вулиць, кварталів, дільниць, житлових комплексів, мікрорайонів,
інших територіальних утворень). Їх предметом може бути: 1) обговорення
проектів законів, проектів рішень рад та їх виконавчих органів; 2) внесення
пропозицій щодо доцільності розгляду радою та

її виконавчим органом
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питань місцевого значення; 3) заслуховування інформації сільського,
селищного, міського голови, керівників відділів, управлінь та інших
підрозділів виконавчого комітету ради, а також керівників підприємств,
установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної
громади; 4) обговорення рішень рад та їх виконавчих органів, питань про хід
їх виконання, а також про виконання законів України, указів Президента
України, інших актів органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що
зачіпають інтереси територіальної громади; 5) створення з дозволу
відповідної ради будинкових, вуличних, квартальних, сільських, селищних,
дільничних

комітетів

та

інших

органів

самоорганізації

населення;

затвердження їх статутів; 6) порушення перед радою питань про наділення
органів самоорганізації населення частиною власної компетенції, фінансів і
майна, необхідних для її здійснення; 7) надання згоди на включення до
комунальної власності об’єктів, які створені в результаті трудової участі
громадян територіальної громади або придбані за їх добровільні внески; 8)
внесення до рад та їх виконавчих органів пропозицій щодо передачі або
продажу в комунальну власність відповідних територіальних громад
підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що
належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо
важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціальнокультурних потреб територіальної громади, а також обговорення інших
питань, що зачіпають інтереси місцевої громади. Загальні

збори

скликаються в міру необхідності і є правомочними при наявності на них
більше

половини

членів територіальної громади, які проживають на

території цієї громади і користуються виборчими правами.
Подібно до консультативних опитувань, рішення загальних зборів
членів територіальної громади з питань місцевого значення, які не належать
до

компетенції

органів

виконавчої

влади

або

органів

місцевого

самоврядування чи які стосуються суто внутрішніх питань самоорганізації
територіальної

громади

і

прийняті

в

межах

законодавства,

мають
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рекомендаційний характер для органів самоорганізації населення, усіх
громадян територіальної громади. Що ж до рішень з питань, які належать до
відання

органів

місцевого

самоврядування,

то

вони

також

мають

рекомендаційний характер і враховуються ними при вирішенні відповідних
питань.
І, нарешті, місцева (громадська) ініціатива є формою волевиявлення
членів територіальної громади шляхом ініціювання розгляду відповідною
радою

будь-якого

питання,

віднесеного

до

відання

місцевого

самоврядування. До речі, саме в такий спосіб інститут громадських ініціатив
закріплено в законодавстві багатьох країн. Наприклад, відповідно до Закону
про місцеве самоврядування в Угорщині, громадські ініціативи визначено як
спосіб винесення питань місцевого значення на розгляд представницького
органу влади в межах його компетенції [46, c.113]. Як правило, громадська
ініціатива у вигляді письмово викладеної пропозиції про розгляд чи
прийняття органом місцевого самоврядування рішення, вжиття відповідних
заходів, виконання певної громадської значимої програми подається членами
територіальної громади на розгляд відповідного представницького органу.
При цьому право на внесення місцевої ініціативи належить територіальній
громаді, групі територіальних громад, місцевим осередкам політичних партій
та громадських організацій, підтриманих певною кількістю громадян (у
законодавстві різних країн ця кількість може варіюватись) від загального
складу

відповідної

територіальної

громади.

Водночас

представники

суб’єктів, які внесли громадську ініціативу, мають право брати участь у
розгляді відповідним представницьким органом питання, внесеного в
порядку місцевої ініціативи та її обговоренні.
Також,

крім

поняття

“громадська

ініціатива”,

доволі

часто

застосовується поняття “громадські слухання”. Втім, як такий інститут
громадських слухань є не стільки засобом народного волевиявлення та
інститутом безпосередньої демократії (саме тому зараз ми його детально не
розглядаємо), скільки однією з форм спілкування та зустрічі територіальної
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громади з депутатами відповідної ради (це спілкування завжди відбувається у
відкритому та гласному режимі), посадовими особами органів місцевого
самоврядування та заслуховування їх з питань, що належать до відання
місцевого самоврядування.
Однак, попри існування всіх цих форм безпосередньої демократії,
передбачених Конституцією України і чинним законодавством та описану
вище роль референдумного права в життєдіяльності демократичної держави,
маємо зазначити, що до сьогоднішнього дня основним законом в цій галузі є
закон “Про всеукраїнський референдуми” від 06 листопада 2012 року який
регулює виключно інститут всеукраїнського референдуму. Тому цілком
обґрунтованою видається теза, що подальший розвиток референдумного
права в Україні пов’язаний в першу чергу із прийняттям закону “Про
референдуми Автономної Республіки Крим, місцеві референдуми та інші
форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади” а також
удосконалення закону „про всеукраїнський референдум”.
Щоправда, серед законодавців існує й інша точка зору стосовно
перспектив вдосконалення і розвитку референдумного права. Мається на
увазі шлях кодифікації виборчого законодавства, пов’язаний із прийняттям
Виборчого кодексу України. Фактично, наразі парламентом України було
розроблено як проекти законів про референдуми, так і проект Виборчого
кодексу (наприклад, проект Є.Жовтяка). Втім, оцінюючи найближчі
перспективи розвитку референдумного права України, маємо зазначити, що
прийняття такого документу як Виборчий кодекс є складною процедурою, і
потребує на кропітку й ретельну роботу. До речі, це засвідчує проект
Є.Жовтяка, до якого можна висунути надзвичайно велику кількість
зауважень щодо передбаченої ним процедури підготовки і проведення
референдумів та реалізації інших форм безпосереднього волевиявлення.
Зокрема, не можна погодитись з запропонованою автором цього проекту
ідеєю про

здійснення

самоврядування

органами

контролю

за

та

посадовими особами

дотриманням

вимог

місцевого

законодавства

у
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референдумному процесі. Дійсно, передбачена в законопроекті норма
встановлювала, що зазначені органи і посадові особи

контролюють

проведення зборів громадян для утворення ініціативних груп з проведення
всеукраїнського референдуму (ч.2 та ч.3 ст. 354), вносять подання про
реєстрацію ініціативних груп (ст.355), їм передаються підписні листи для
перевірки та засвідчення достовірності зібраних підписів громадян (ст.358),
хоча повноваженнями щодо здійснення перевірки достовірності збору
підписів під вимогою проведення всеукраїнського референдуму наділяється і
ЦВК (ст.359). Але при наявності контрольних функцій щодо правильності і
законності проведення всеукраїнського референдуму у ЦВК та у комісій з
проведення референдуму навряд чи можна вважати обґрунтованим залучення
до відповідних процедур органів місцевого самоврядування з їх посадовими
особами, оскільки ці завдання ніяк не витікають із їх правового статусу, як
органів, покликаних вирішувати питання місцевого значення.
Тому, на думку автора, наразі більш ефективним та реалістичним
шляхом у короткотерміновій перспективі є саме прийняття відповідних
законів, які в подальшому, звісно ж, можуть бути частково інкорпорованими
до Виборчого кодексу (щоправда, при цьому все одно залишається питання,
чи варто до Виборчого кодексу включати інші, крім виборів та референдумів,
форми

безпосередньої

демократії).

Причому

гранично

важливо

на

законодавчому рівні (так само як і в діючому законодавстві про вибори) чітко
передбачити, норми відповідальності за порушення законодавства про
референдуми. Інакше кажучи, необхідно не просто зафіксувати, що
перешкоджання шляхом насильства, обману, погроз або іншим шляхом
вільному здійсненню громадянами України права брати участь у місцевих
референдумах, загальних зборах, консультативних опитуваннях, вести
незаборонену законом агітацію, здійсненню місцевої ініціативи, а також
підробка документів членами комісій чи іншими посадовими особами,
свідомо неправильний підрахунок голосів, порушення таємниці голосування
або інші порушення тягнуть відповідну кримінальну або адміністративну
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відповідальність, але й передбачити реальні механізми реалізації цієї
відповідальності.
На жаль, поки що динаміка розгляду законопроектів Верховною Радою
України не дає підстав сподіватись, що зазначені закони будуть прийняті.
Адже це питання сьогодні практично повністю є переведеним з суто правової
площини в політичну за тієї причини, що різні конфліктуючі політичні сили
намагаються завдяки пробілам у чинному законодавстві про референдуми,
використовувати

їх

як

інструмент

політичної

боротьби

на

загальнодержавному або на місцевому рівні. Звісно, така ситуація аж ніяк не
покращує шанси на скоріше прийняття необхідних законів, та суттєво знижує
вірогідність високої якості самих цих законів (адже, як можна прогнозувати,
суто правові питання і проблеми вирішуватимуться в даному випадку
шляхом політичного торгу).
В цілому ж, узагальнюючи результати аналізу проблем розвитку
референдумного права в Україні з точки зору забезпечення народовладдя,
гарантування

принципу

народного

суверенітету

і

ефективного

функціонування форм безпосередньої демократії, маємо ще раз наголосити,
що як така тема розвитку референдумного права потребує на свої подальші
ґрунтовні дослідження (і не лише в контексті забезпечення принципу
народного суверенітету, яким ми обмежуємося в світлі обраної дисертаційної
теми), оскільки зважаючи на фундаментальну значущість цієї галузі права,
можна впевнено твердити, що подальший політико-правовий розвиток
України напряму залежить від того, наскільки вирішеними і врегульованими
будуть окреслені вище проблеми.

Висновки до Розділу 2
Підбиваючи загальний підсумок проведеному в другому розділі
дисертації дослідженню інституту виборів, референдумів та інших форм
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безпосередньої демократії в аспекті забезпечення принципу народного
суверенітету в Україні, можемо сформулювати наступні положення.
1. Належне функціонування інституту виборів як одного з основних
механізмів реалізації принципу народного суверенітету передбачає не лише
формальне конституційне закріплення правового статусу виборів як форми
безпосередньої демократії, але й фіксацію ряду вимог стосовно організації
виборів та функціонування виборчої системи (йдеться в першу чергу про
фундаментальні принципи виборчого права), а також гарантування вагомого
місця і ролі в суспільно-політичному і правовому житті країни, тих органів
державної влади, які формуються на виборній основі і черпають свою
легітимність саме з цього джерела. В цьому сенсі становлення в Україні
парламентаризму і подальший розвиток інституту виборів являють собою
суміжні та взаємопов’язані процеси, покликані гарантувати якомога повнішу
та ефективнішу реалізацію принципу народного суверенітету.
2. Однією з вирішальних засад функціонування інституту виборів як
форми безпосередньої демократії, завдяки якій народ має можливість
ефективно впливати на формування органів державної влади і місцевого
самоврядування, а також висловлювати свою думку щодо основних
напрямків державного розвитку (шляхом підтримки тієї чи іншої політичної
сили – політичної партії (блоку партій)) є забезпечення визначених на
міжнародно-правовому рівні принципів виборчого права, які включають в
себе принципи періодичних, справедливих, загальних, вільних, рівних,
таємних виборів. З точки зору забезпечення народного суверенітету і
народовладдя кожен з названих принципів дозволяє організувати й провести
виборчий процес в такий спосіб (за умови чіткого контролю за дотриманням
цих принципів і встановлення жорсткої конституційної, кримінальної,
адміністративної, цивільної чи дисциплінарної відповідальності за їх
порушення), щоб результати виборів надавали адекватну й об’єктивну
картину народного волевиявлення, як реалізації громадянами суверенного
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права визначати склад і характер діяльності виборних органів державної
влади і місцевого самоврядування.
3. Намагання теоретичного протиставлення понять “безпосередньої
демократії” та “безпосереднього народовладдя” з точки зору визнання за
інститутом виборів статусу форми безпосередньої демократії і не визнання за
ним

статусу

форми

безпосереднього

народовладдя

видається

необґрунтованим, оскільки функціонування колегіальних представницьких
органів державної влади є постійно пов’язаним із волею виборців, що
дозволяє громадянам безпосередньо впливати через існуючі механізми на дії
представницьких органів влади, і тим самим реалізовувати свою суверенну
волю. Таким чином вибори цілком справедливо можуть розглядатись і як
форма безпосередньої демократії, і як форма здійснення народом своєї
суверенної влади. З цієї точки зору колегіальні представницькі органи влади
являють собою не стільки “проміжну ланку” між народом і владою, скільки
звичайні інституції, завдяки яким ця влада практично реалізується.
4. Необхідність розвитку і вдосконалення референдумного права в
Україні пов’язана з прийняттям закону “Про референдуми Автономної
Республіки Крим, місцеві референдуми та інші форми безпосереднього
волевиявлення

територіальної

всеукраїнський

референдум”

громади”

та

зумовлюється

вдосконаленням
граничною

“Про

значущістю

референдумів та інших форм безпосереднього народного волевиявлення для
функціонування сучасних демократичних політичних систем. Тому подальше
вдосконалення демократичних механізмів реалізації влади та втілення
принципу

народного

суверенітету

передбачає

суттєве

оновлення

референдумного законодавства України.
5. Прийняття відповідних законів із врахуванням тих об’єктивних
зауважень,

які

були

висунуті

експертами

в

галузі

вітчизняного

конституційного права, дозволить не лише значно краще врегулювати
суспільні відносини пов’язані із забезпеченням народовладдя та форм
безпосередньої

демократії

в

Україні,

але

й

припинити

спроби
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використовувати ці інститути в політичних цілях (про можливість чого
яскраво засвідчив референдум 2000 року). Завдяки цьому буде створено
правову основу як для вирішення багатьох політичних конфліктів, так і суто
правовий механізм їх запобігання. Водночас вдосконалення референдумного
законодавства об’єктивно сприятиме реальному забезпеченню принципу
народного суверенітету, що зафіксований на рівні основ конституційного
ладу України.
6. Крім інституту референдумів, важливим видається й нормативноправове

врегулювання

і

забезпечення

таких

форм

безпосереднього

народовладдя як місцеві громадські ініціативи, громадські слухання, збори
територіальних громад, що дозволить гарантувати принципи народного
суверенітету не лише на загальнодержавному, але й на місцевому рівні.
Разом з тим, урізноманітнення форм участі громадян в управлінському
процесі об’єктивно сприятиме підвищенню рівня демократичності політичної
системи в цілому, подоланню розриву між народом та керівним прошарком,
адекватному перенесенню інтересів і потреб громадян на рівень конкретних
управлінських рішень.
Таким чином, дослідивши форми безпосередньої демократії в Україні
у зв’язку з забезпеченням принципу народного суверенітету, ми можемо
перейти до висвітлення останнього кола питань, пов’язаних з аналізом
системи гарантій принципу народного суверенітету в конституційному праві
України.

Зазначена

проблема

є

необхідною

складовою

висвітлення

дисертаційної теми, оскільки саме через неї ми отримуємо можливість
розкрити

специфіку

процесу

практичного

забезпечення

народного

суверенітету як базового принципу конституційного ладу в Україні.
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РОЗДІЛ 3
ПРОБЛЕМИ ГАРАНТІЙ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В
ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

3.1. Система гарантій народного суверенітету
На нинішньому етапі державно-правового розвитку України саме
проблематика гарантій народного суверенітету стає чи не найбільш
актуальною темою в цій сфері права. Це пояснюється тим, що як на науковотеоретичному, так і на практичному рівні ми вже отримали загальне
розуміння того, чим саме є принцип народного суверенітету і яку роль він
відіграє у розвиткові України як демократичної та правової держави. Так
само за роки незалежності було сформовано систему законодавчих та інших
нормативно-правових актів (зараз важливе навіть не стільки питання щодо
“якості” цієї системи, скільки просто сам факт її наявності та застосування в
практиці суспільних відносин), які врегульовують проведення виборів,
референдумів та інших форм безпосередньої демократії. Як переконує досвід
сучасного державотворення в Україні, наразі питання стоїть не стільки про
наявність чи відсутність необхідних конституційних норм, які закріплюють
принцип народного суверенітету в Україні, скільки про гарантії зазначених
норм, про те, яким чином ці норми безпосередньо реалізуються і наскільки
ефективною є система заходів, що здатні убезпечити від їх порушення.
Для додаткового обґрунтування значення гарантій принципу народного
суверенітету в Україні варто згадати дві ключові події в новітній історії
України, які були пов’язані із порушенням державною владою такого
принципу. По-перше, події президентських виборів 2004 року, що
спричинили „Помаранчеву революцію”. До речі, як слушно відмічає
В.Степаненко, “найважливішим уроком “помаранчевих” подій стало як раз
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те, що суспільством була практично доведена теорема Конституції про народ
як єдине джерело влади та демонстрація цим народом його практичної
здатності долати та ставити на місце владу” [271, c.51]. Нагадаємо, що в
Рішенні Верховного Суду від 3 грудня 2004 року було прямо визнано дії
Центральної виборчої комісії по встановленню результатів повторного
голосування з виборів Президента України незаконними, та встановлено
факти системного порушення принципів і засад виборчого процесу при
повторному голосуванні з виборів Президента України від 21 листопада 2004
року. По-друге, прикладом ігнорування принципу народного суверенітету
стало Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року у
справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України. Як
відомо, за результатами подій „Революції гідності” 21 лютого 2014 року
Верховною Радою було прийнято Закон України „Про відновлення дії
окремих положень Конституції України”, на підставі якого було відновлено
чинність Конституції України від 1996 року зі змінами і доповненнями,
внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого
2011 року № 2952-VI та від 19 вересня 2013 року № 586-VII. Постановою
Верховної Ради України

„Про текст Конституції України в редакції 28

червня 1996 року зі змінами і доповненнями, внесеними законами України
від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI та від
19 вересня 2013 року № 586-VII” від 22 лютого 2014 року з метою
відновлення легітимності конституційного правопорядку в Україні було
підтверджено чинність Конституції України у вказаній редакції.
Дослідивши в попередніх двох розділах дисертаційного дослідження
поняття народного суверенітету, його зміст, а також проаналізувавши
теоретичні аспекти реалізації безпосередньої демократії в контексті розвитку
і вдосконалення виборчого та референдумного права України, нами було
зазначено, що однією з головних умов надійного забезпечення принципу
народного суверенітету є розробка та реалізація системи правових гарантій
народного суверенітету. Дійсно, якщо виходити з наукового визначення

130

поняття “гарантія”, як воно інтерпретується в сучасному конституційному
праві (наприклад Г.Мурашин та

Н.Григорук пишуть, що “гарантії – це

встановлення відповідальності, а також застосування примусових санкцій
щодо порушників конституційних норм і принципів, відповідних положень
інших законодавчих актів, спрямованих на захист правових підвалин життя
суспільства... така відповідальність повинна бути встановлена та має
послідовно застосовуватися щодо тих, хто злісно порушує конституційні
приписи, свідомо ігнорує їх” [144, c.292]), то тоді можна впевнено твердити,
що поза розгляду норм й інститутів відповідальності за порушення
досліджуваного нами принципу, ми будемо не в змозі висвітлити всі аспекти
його забезпечення та реалізації в Україні. В цьому сенсі не можна не
погодитись з тезою В.Демиденка про те, що “право без відповідальності
декларативне” [45, c.354]. По суті, цю думку висловлює і А.Селиванов,
коли характеризуючи специфіку народовладдя за радянських часів, він
зауважує, що за тоді ми могли спостерігати феномен обмежених гарантій та
обмеженого контролю за дотриманням принципу народного суверенітету
[242, c.166].
Водночас, характеризуючи систему гарантій народного суверенітету,
варто звернути увагу на один принциповий з методологічної точки зору
момент. Йдеться про те, що як такі розглянуті нами поняття народного
суверенітету,

народовладдя,

безпосередньої

демократії,

можуть

бути

досліджені в двох аспектах. З одного боку, – це аналіз тих правових
інститутів і гарантій, які дозволяють надійно убезпечити їх від порушення.
Подібний напрям дослідження, за словами В.Белоновського має доволі
тривалу історію [12, c.44-91]. У зв’язку з чим можна назвати імена таких
дослідників

як:

С.Алексєєв,

Н.Фадєєв,

Ю.Діденко,

С.Пархоменко,

Д.Липинський, С.Братусь, Б.Лазарєв, О.Кутафін, А.Шабуров, М.Россолов,
А.Шустов, А.Харланов. Зрозуміло, що в даному разі ключову роль відіграє
держава, оскільки саме їй та її уповноваженим органам належить виключна
прерогатива

застосування

примусових

санкцій

по

відношенню

до
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порушників конституції (в тому числі й принципу народного суверенітету). В
цьому

аспекті,

головними

гарантіями

народного

суверенітету

є

підпорядкування державних органів закону і праву, створення системи
“стримувань і противаг”, відповідальність посадових осіб та державних
органів за правопорушення [87, c.54].
З іншого боку, не можна не погодитись з тим, що забезпечення
народного суверенітету в сучасних умовах слід розглядати й з позицій оцінки
розвитку громадянського суспільства (його “зрілості” [92, c.21]), оскільки
ґрунтуючись на схемі взаємодії “держава – громадянське суспільство”
(нагадаємо, що як таке громадянське суспільство, як слушно зауважує
О.Петришин, завжди відділяється від держави, хоча й не обов’язково
протиставляється їй [164, c.146]), можна вказати, що можливості народу
(громадян) активно й ефективно висловлювати свою волю, впливати на дії
державної влади (маються на увазі як органи державної влади, так і її
посадові особи) прямо залежать від ступеня розвитку самого громадянського
суспільства, того, наскільки воно здатне виступати суб’єктом волевиявлення
і здійснювати вплив на дії держави. Використовуючи термін С.Архипова,
можна сказати, що мова йде про здатність громадянського суспільства
трансформувати інтереси громадян у “загальну правову волю” [8, c.424].
Цю ідею доволі чітко фіксує Н.Боброва, яка зауважує, що в умовах
демократичної і правової держави суб’єктом влади та її джерелом є такий
народ, якому властиві політична активність, високий рівень розвитку
правової і політичної культури [14, c.65]. Саме тому, продовжуючи наше
дисертаційне дослідження, вважаємо за потрібне акцентувати, по-перше, на
системі гарантій народного суверенітету в теоретико-правовому механізмі
його реалізації, і, по-друге, – на проблематиці громадянського суспільства з
позицій реалізації принципу народного суверенітету. Відповідно до чого, цей
останній розділ нашої дисертаційної роботи складатиметься з двох
тематичних

частин

(підрозділів),

окреслених сфер аналізу.

які

присвячені

висвітленню

двох
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Досліджуючи систему гарантій народного суверенітету, маємо вказати,
що в найбільш загальному вигляді їх можна класифікувати на дві основні
групи: а) загальні гарантії; б) спеціальні гарантії. При цьому останню групу
гарантій часто окреслюють ще поняттям “юридичних гарантій”, що, по суті,
дає підстави твердити про існування, з одного боку, – економічних,
політичних, соціальних, організаційних та ідеологічних гарантій народного
суверенітету, а з іншого, – про окрему групу юридичних гарантій. Розгляд
організаційних гарантій народного суверенітету в контексті загальних
гарантій такого принципу зумовлене тим, що як таке забезпечення
верховенства влади народу передбачає існування необхідних умов, які
дозволяють стверджувати не лише про широту реалізації принципу
народного суверенітету (в політичній, економічній, соціальній, культурнонаціональній

сфері),

але

й

про

наявність

необхідних

механізмів,

передбачають можливість запровадження в життя та застосування форм
безпосередньої демократії.
Так, якщо взяти до уваги економічні гарантії забезпечення принципу
народного суверенітету, то можемо чітко побачити, що вони можуть бути
розглянуті в двох аспектах: а) як наявність необхідної економічної бази для
реалізації волі народу, забезпечення інтересів та потреб громадян держави, б)
наявність необхідних матеріальних та фінансово-економічних резервів, які
забезпечили

б

як

проведення

виборів,

референдумів,

інших

форм

безпосередньої демократії, так і функціонування самих органів державної
влади (адже, як було доведено в першому розділі дисертаційного
дослідження,

народовладдя

забезпечується

не

лише

через

форми

безпосередньої демократії, але й в процесі роботи органів державної влади,
вся діяльність яких набуває орієнтації на захист прав і свобод людини і
громадянина, на задоволення інтересів і потреб громадян держави). Тож,
якою мірою ці економічні гарантії реалізовано нині в Україні?
Цілком

очевидно,

що

народ

може

проявляти

та

ефективно

реалізовувати свою волю тільки в таких умовах, коли в сфері економіки
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створено для цього надійну ресурсну основу (звісно, що зараз ми ведемо
мову не про природні ресурси, а в першу чергу про ресурси економіки як
такої, її конкурентноздатність, її динамічність, ефективність, потужність
тощо) [236, c.157]. На сьогоднішній день однією з моделей, які дозволяють
успішно сполучати управління економікою з забезпеченням прав та законних
інтересів громадян держави, є модель “соціальної”, або ж – “соціальноорієнтованої держави” [303, c.14]. Проблематика розвитку соціальної
держави в Україні досліджувалась такими вітчизняними авторами як:
В.Бабкін, В.Шаповал, О.Скрипнюк, В.Якубенко, О.Панкевич, О.Пушкіна,
Д.Єрмоленко. Разом з тим, якщо ми окреслюємо терміном “соціальна
держава” такий “правовий статус держави, який передбачає конституційне
гарантування

економічних

й

соціальних

прав

і

свобод

людини

і

громадянина”[17, c.647], то тоді цілком логічним є висновок, що саме
завдяки інститутам соціальної держави громадяни отримують реальну
можливість здійснювати владу в такий спосіб, щоб задовольняти широкий
спектр не тільки громадянських та політичних (Є.Гіда визначає політичні
права як “можливості людини і громадянина брати участь у громадському та
державному житті, вносити пропозиції про поліпшення роботи державних
органів, службових осіб та об’єднань громадян, критикувати вади в роботі,
безпосередньо брати участь у різних об’єднаннях громадян” [28, c.144]), але
й соціально-економічних і культурних прав [43, c.182]. У зв’язку з чим
цікавий виклад системи функцій соціальної держави надає І.Мотиль [143,
c.74].
На жаль, як констатують деякі дослідники, наразі Україна не є “ані
економічно розвиненою, ані соціальною державою”[317, c.27]. Звісно, тут
маються на увазі не формально-юридичні ознаки нашої держави (оскільки,
згідно ст.1 Конституції України, вона таки є соціальною державою [172,
c.27], а реальний стан її економіки, який не може гарантувати ані
забезпечення соціально-економічних прав людини у повному обсязі (навіть
зважаючи на те, що економічні права, як зазначає А.Борисенко, це в першу
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чергу можливості, а не повноваження [18, c.117]), ані гідного рівня життя
для громадян України. В цьому сенсі, видається цілком очевидним, що тільки
забезпечення стабільного економічного росту України здатне сформувати
економічні основи чи економічні гарантії народного суверенітету. Щоправда,
в контексті цього питання видається важливим розглянути ще один аспект.
Справа в тому, що кажучи про економічні гарантії народного суверенітету,
необхідно мати чітке уявлення про яку саме економіку йде мова. На перший
погляд, ця проблема є другорядною. Однак, якщо ми згадаємо про досліджені
у першому розділі роботи “реальний” й “формальний” (чи “декларативний”)
народний суверенітет, то тоді постає цілком логічне запитання: чи існує
зв’язок між типом домінуючих в суспільстві економічних відносин та
можливостями забезпечення принципу народного суверенітету? Тобто чи
будь-яка економіка формує систему економічних гарантій забезпечення
принципу народного суверенітету?
В загальному розумінні економічна основа громадянського суспільства
як сфера реалізації економічних інтересів особи базується на поєднанні
феномену економічної незалежності держави та свободи особистості як
основи громадянського суспільства. В цьому випадку право повинно
визначати та направляти розвиток цивілізованих економічних відносин, які
сприяють свободі та незалежності особи.
Питання свободи особи у економічній сфері є предметом наукових
пошуків протягом тривалого часу. Як зазначає Б.Н.Чічерін, примус за
жодних умов не може замінити тієї внутрішньої енергії, яка генерується
вільною діяльністю. Тому свобода складає вищу норму і ціль промислового
розвитку, так само як вона визначає вищу норму та ціль юридичного порядку
[300, c.268]. На думку дослідника, саме у свободі закладено основи будьякого індивідуалізму, оскільки свобода є висхідним пунктом та рушієм всієї
економічної діяльності, то від неї повинно залежати і використання
результатів такої діяльності. Аналізуючи економічне суспільство як елемент
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суспільного механізму, автор постійно наголошує на свободі як основі для
побудови та розвитку економічних відносин.
Сучасний

український

дослідник

В.В.Речицький

в

результаті

осмислення категорії свободи особи як основи для побудови суспільного
ладу в державі, формулює у модельному проекті Конституції України три
ключові тези, які визначають напрями реалізації такої свободи. Так у статті
10 проекту автор вказує, що недоторканість приватного життя є втіленням
особистої свободи особи, демократія є втіленням політичної свободи, а
ринкова економіка – результат дії економічної свободи [227, c.479].
Розгляд ринкового устрою як базового механізму в економічних
відносинах також безпосередньо зумовлений зверненням до питань
індивідуальної свободи. З точки зору Ф.А. Гаєка особливою властивістю
ринкового устрою є збільшення перспектив або шансів кожного на
отримання матеріальних благ, аніж це можливо забезпечити іншим способом.
Разом з тим, такий спосіб координування індивідуальних дій забезпечить
високий ступінь співпадіння сподівань і ефективне використання знань і
вмінь окремих членів тільки за рахунок постійного розчарування окремих
сподівань [25, c.201]. Саме відсутність узгодженого порядку цілей в
суспільстві як негативний аспект ринкового устрою Ф.А. Гаєк одночасно
вважає його величезною заслугою, яка робить можливою індивідуальну
свободу та всі її цінності [25, c.202]. Застосовуючи такі аргументи, можливо
стверджувати, що громадянське суспільство функціонує внаслідок відкриття,
що люди можуть мирно жити разом та приносити взаємну користь один
одному, не домовляючись щодо конкретних цілей, які кожен з них переслідує
та при цьому здійснювати самостійну та ініціативну економічну діяльність.
Визначаючи роль держави при реалізації свободи членів громадського
суспільства у економічних відносинах, Ф.А. Гаєк вказує, що встановлені
державою правила належної поведінки можуть впливати лише на шанси
успішності людських зусиль, при цьому метою їх зміни чи розвитку повинно
бути максимальне покращення шансів кожного, вибраного навмання. Тобто,
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на думку автора, універсальні правила, які встановлюються державою у сфері
економічних відносин з метою дотримання ринкового механізму повинні
мати на меті покращення шансів невідомих осіб. Підсумовуючи роздуми
стосовно найбільш оптимальної моделі економічного суспільства з точки
зору реалізації індивідуальної свободи, Ф.А. Гаєк зазначає, що найбільш
бажаним устроєм суспільства варто вважати такий, в якому стартові позиції
кожного індивіда визначаються випадком (наприклад фактом народження в
тій чи іншій сім’ї) та в подальшому шанс для кожного залежить від вмінь,
здібностей які він уже набув [25, c.218].
На нашу думку, економічною основою для реалізації принципу
народного суверенітету може виступити лише регульована (соціальноорієнтована) ринкова економіка. Зараз ми не ставимо на меті доводити
переваги економіки ринкового типу. Йдеться про дещо зовсім інше. Справа в
тому, що суб’єктом народовладдя, за визначенням, може бути тільки вільний
народ, вільні громадяни, в основі чиєї свободи лежать невідчужувані
державою право на власність, право на підприємницьку діяльність, а також
право на чесні умови конкуренції. Цілком очевидно, що ті ж самі принципи
лежать й в основі ринкової економіки. Тому видається природним, що
кажучи про економічну основу народного суверенітету ми маємо вести мову
не тільки про потужну та сильну економіку, але й про таку, якій властиві
ознаки соціально-орієнтованої ринкової економіки. В цьому сенсі доречно
звернутись й до чинних в Україні нормативно-правових актів, в яких
визначені державою пріоритети і завдання соціального розвитку чітко
корелюють з посиленням та оптимізацією ринкових перетворень в Україні.
В цьому плані можна згадати не лише різноманітні програми
економічного та соціального розвитку держави (окремих регіонів) [229], але
й Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України” від 23 березня 2000 року, в
якому визначено правові, економічні та організаційні засади формування
цілісної системи прогнозних і програмних документів економічного і
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соціального розвитку України, окремих галузей економіки та окремих
адміністративно-територіальних одиниць як складової частини загальної
системи державного регулювання економічного і соціального розвитку
держави [193]. Відповідно до ст.2 цього Закону, одним з основних принципів
розроблення програм економічного і соціального розвитку України є
принцип цілісності, який забезпечується розробленням взаємоузгоджених
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку
України,

окремих

галузей

економіки

та

окремих

адміністративно-

територіальних одиниць на коротко- та середньостроковий періоди іна більш
тривалий період. Тобто йдеться про те, що весь комплекс соціальних мір, які
реалізуються

державою

пов’язуються

з

об’єктивними

економічними

показниками, які, в свою чергу, безпосередньо залежать від ступеня
успішності ринкових трансформацій в економічній системі України.
Так само про значущість соціальної функції в процесі державного
управління, яка забезпечується необхідною базою ринкової економіки,
засвідчують й інші закони. Зокрема, можна згадати Закон України “Про
соціальні послуги” від 19 червня 2003 року, в якому основними засадами
надання соціальних послуг названо: сприяння особам, що перебувають у
складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою
наявних засобів і можливостей; попередження виникнення складних
життєвих обставин; створення умов для самостійного розв’язання життєвих
проблем, що виникають [211]. При цьому самі соціальні послуги
визначаються

законодавцем

як

комплекс

правових,

економічних,

психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів,
спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у
складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомог, з метою
поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та
повернення до повноцінного життя. Зрозуміло, що лише розвинена економіка
здатна забезпечити належний рівень виконання соціальної функції держави.
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Механізм участі інститутів громадянського суспільства у сфері
соціальних послуг передбачає можливість залучення таких організацій до
надання гарантованих державою соціальних послуг за кошти державного чи
місцевого бюджетів. Такий механізм, який ґрунтується на нормах Закону
України „Про соціальні послуги” (статті 7, 13, 14) деталізовано у Правилах
організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для
надання соціальних послуг [203] та Переліку соціальних послуг,

що

надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не
можуть їх

самостійно подолати [201]. Разом з тим, у цьому питанні на

державному рівні офіційно констатовано наявність базової проблеми –
одержавлення моделі надання соціальних послуг, в результаті чого потенціал
інститутів громадянського суспільства щодо надання соціальних послуг
населенню на сьогодні не використовується [213]. Одна із причин вказаної
проблеми полягає у тому, що бюджетне законодавство не передбачає
обов’язкового

планування

коштів

для

надання

соціальних

послуг

громадськими та благодійними організаціями, в результаті чого органи
виконавчої влади віддають перевагу утриманню бюджетних установ системи
соціального захисту, які діють без урахування потреб населення у соціальних
послугах

[182].

Подолання

такої

проблеми

повинно

передбачати

реформування сфери соціальних послуг та перехід до громадськодержавного партнерства при наданні гарантованих державою соціальних
послуг.
Разом з тим, як було зазначено вище, економічні гарантії народного
суверенітету – це не тільки ефективна ринкова економіка, але й здатність
держави здійснювати фінансування діяльності органів державної влади та
матеріально-фінансове

забезпечення

форм

безпосередньої

демократії.

Зокрема, відповідно до Закону України “Про джерела фінансування органів
державної влади” від 30 червня 1999 року, органи державної влади
здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування
в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на
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відповідний рік. При цьому фінансування утворення, реорганізації та
ліквідації

органів

державної

влади

здійснюється

в

межах

коштів,

передбачених на утримання органів державної влади Законом України про
Державний бюджет України на відповідний рік або (у разі недостатності
такого фінансування) після внесення відповідних змін до такого Закону.
Водночас ст.3 даного Закону, органам державної влади забороняється
створювати позабюджетні фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки та
використовувати кошти, одержані за здійснення функцій держави, що
передбачають

видачу

дозволів

(ліцензій),

сертифікатів,

посвідчень,

проведення реєстрацій та інших дій на платній основі, в будь-який інший
спосіб, крім зарахування таких коштів до Державного бюджету України
[196]. Тобто, як ми бачимо, саме наявні в бюджеті матеріально-фінансові
резерви дозволяють утримувати та фінансувати діяльність органів державної
влади (в тому числі й представницьких).
Що ж до фінансування інститутів безпосередньої демократії, то його
джерела й порядок передбачені відповідними законами. Так, скажімо, згідно
ст. 45 Закону України “Про вибори народних депутатів України витрати на
підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за
рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та
проведення виборів депутатів, та коштів виборчих фондів партій, кандидати
у депутати від яких зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидатів у
депутати в одномандатних округах [187]. Так само спеціальний порядок
фінансового забезпечення референдумів передбачено Законом України “Про
всеукраїнський референдум”. Відповідно до ст. 59 вказаного Закону витрати
на проведення всеукраїнського референдуму, крім витрат на збирання
підписів

під

вимогою

проведення

всеукраїнського

референдуму,

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансове
забезпечення підготовки і проведення всеукраїнського референдуму за
рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та
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проведення

всеукраїнського

референдуму,

здійснюється

Центральною

виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів [191].
Крім економічних гарантій, до загальних гарантій принципу народного
суверенітету нами було віднесено політичні гарантії. Переважна більшість з
них знайшли свого відображення на конституційному рівні завдяки факту
фіксації основоположних засад політичної системи України. Справді, той
факт, що в Україні її політичний лад ґрунтується на принципах
демократизму, політичного плюралізму, забезпечення широкої участі
громадян в управлінні державними справами, дозволяє дійти висновку, що
головною політичною гарантією принципу народного суверенітету є сама
політична система України (при цьому поняттям “політична система” ми
зараз описуємо “цілісну, впорядковану сукупність політичних інститутів,
політичних ролей, відносин, процесів, принципів політичної організації
суспільства, які є підпорядкованими кодексу політичних, соціальних,
юридичних, ідеологічних, культурних норм, історичним традиціям та
настановам політичного режиму конкретного суспільства” [176, c.273]).
Невипадково, що О.Муштук пов’язує рівень демократизму політичної
системи з забезпеченням принципу народного суверенітету [148, c.209]. Цю
ж ідею ми знаходимо у іншого дослідника А.Соловйова, який пише, що
специфіка демократичної політичної системи полягає в тому, що їй
притаманні універсальні способи та механізми організації політичного
порядку та забезпечення народного суверенітету. До яких він відносить:
гарантування рівного права всіх громадян на участь в управлінні справами
суспільства

та

держави;

систематична

виборність основних

органів

державної влади; наявність механізмів, які забезпечують волевиявлення
більшості при повазі і врахуванні інтересів меншості; конституціоналізм (як
абсолютний пріоритет правових методів реалізації та зміни влади); контроль
з боку суспільства за владою; плюралізм і конкурентність [267, c.275].
Звісно, як така політична система України ще далека від втілення
ідеалу збалансованої демократії [138, c.262]. Більш того, у випадку України
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цілком слушними видаються слова Б.Топорніна, який писав, що у умовах
транзитів ми часто зустрічаємося з такою ситуацією, коли властиві для
стабільних демократій інститути народовладдя ще не діють у відповідному
режимі, або ж мають серйозні збої в своєму функціонуванні [132, c.5]. Однак,
разом з тим, саме на рівні діючих в Україні політичних інститутів
закріплюються ті базові гарантії, які дозволяють казати про практичне
забезпечення принципу народного суверенітету. Дійсно, не дивлячись на
центральну роль держави в політичній системі України (нагадаємо, що
держава

традиційно

вважається

елементом”

“центральним

будь-якої

політичної системи [75, c.34]), слід погодитись, що як специфіка її
функціонування, так і характер її організації забезпечують взаємодію з
суспільством на засадах демократизму, а отже й дотримання принципу
народного суверенітету. В цьому сенсі, як зазначає І.Снігур, хоча держава і є
головним

суб’єктом

політичної

системи,

“в

умовах

формування

громадянського суспільства і правової держави, а тим паче в умовах їх
реального функціонування, найбільш широкі можливості у здійсненні
політичної влади свідомо надаються інститутам громадянського суспільства,
тобто політичним партіям, громадським організаціям, рухам, трудовим
колективам й іншим недержавним організаціям” [263, c.111]. З цієї точки
зору до політичних гарантій народного суверенітету слід віднести й комплекс
дій, що здійснюються державою та громадянським суспільством з
підвищення рівня участі громадян у політичному житті країни (на значущості
категорії

“політична

участь”

в

процесі

аналізу

функціонування

демократичних політичних систем наголошує В.Скрипнюк [252, c.17]),
оскільки саме стимулювання громадської участі дозволяє трансформувати
правову норму про верховенство влади народу в безпосередні політикоправові дії.
Справді,
політичної

як

системи

зазначає

С.Ліпсет,

безпосередньо

функціонування

пов’язано

з

демократичної

політичною

участю,

можливістю громадян впливати на дії органів державної влади та
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забезпеченням змагальності в процесі формування органів державної влади і
державної політики [327, c.42]. В результаті чого ми отримуємо підстави
казати про існування специфічного двостороннього зв’язку між принципом
народного суверенітету і розвитком демократичної політичної системи.
З одного боку, постання політичної системи демократичного типу
неможливе якщо не визнається і не дотримується принцип народного
суверенітету. З іншого ж боку, характеризуючи гарантії народного
суверенітету, можна сказати, що демократична політична система (властиві
їй інститути та процеси) виступає тим запобіжним фактором, який не
дозволяє

порушувати

базові

підвалини

народного

суверенітету

і

народовладдя. Якщо ж таке станеться, то тоді ми вже матимемо справу не
просто з порушенням гарантій народного суверенітету, а з трансформацією
всієї політичної системи в цілому, яка втрачаючи ознаки демократичності
поступово перетворюватиметься на авторитарну або ж тоталітарну державу
(характер та специфіку протікання цього процесу свого часу були описані
А.Галкіним та Ю.Красіним [27, c.46]).
У зв’язку з чим, кажучи про політичні гарантії народного суверенітету і
народовладдя, доцільно виділити одразу ж декілька важливих факторів.
По-перше, це, безумовно, чітка політична воля державної влади
дотримуватись вимог щодо забезпечення принципів виборчого права
України. В цьому плані доволі показовим може виступити нещодавній Указ
Президента України “Про забезпечення проведення демократичних, чесних і
прозорих місцевих виборів 25 жовтня 2015 року” від 9 вересня 2015 року
[198], в якому визначено Кабінету Міністрів України, центральним та
місцевим органам виконавчої влади за участю Центральної виборчої комісії,
органів місцевого самоврядування ужити заходів щодо належних організації
та проведення чергових місцевих виборів, зокрема в першу чергу
забезпечити рівні можливості участі у місцевих виборах для всіх політичних
партій, кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільських,
селищних, міських голів, безумовне додержання законів щодо рівного та
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неупередженого ставлення органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів, місцевих
організацій політичних партій – суб’єктів виборчого процесу.
При цьому зазначеним указом було встановлено конкретні завдання
для основних органів виконавчої влади. Наприклад Міністерству внутрішніх
справ України, Службі безпеки України, обласним, Київській міській
державним адміністраціям: ужити додаткових заходів із забезпечення
громадського порядку та безпеки громадян протягом виборчого процесу
місцевих виборів, забезпечення безпеки суб’єктів виборчого процесу,
запобігання вчиненню терористичних актів; активізувати роботу щодо
недопущення поширення у будь-якій формі під час передвиборної агітації
закликів до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності
держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади,
пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, національної,
релігійної та расової ворожнечі, посягання на права і свободи людини,
здоров’я населення, а також поширення завідомо недостовірних відомостей
про кандидатів, політичні партії або місцеві організації політичних партій –
суб’єктів виборчого процесу [198].
По-друге, не можна оминути увагою такий фактор як сприяння
держави розвиткові політичної та правової культури громадян (на значущості
цих трансформацій наголошує Н.Оніщенко [151, c.247]), адже народ як
суб’єкт суверенітету повинен бути здатним формувати власну адекватну
оцінку того, що відбувається в суспільстві (що неможливо без відповідного
рівня політичної культури), а також знати свої права, в тому числі й
гарантовані на найвищому конституційному рівні, пов’язані з реалізацією
власного волевиявлення як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні
(що передбачає достатньо високий рівень правової культури). Тому зовсім
невипадково, що одним з кроків державної влади стала розробка Концепції
підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів
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в Україні, яка була схвалена Указом Президента України від 8 грудня 2000
року [206]. До речі, її ціллю було прямо названо створення умов для
забезпечення демократичного, свідомого волевиявлення громадян на виборах
та референдумах, сприяння громадянам України в реалізації їх права брати
участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих
референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування. Що ж до основних завдань цієї Концепції,
то до них було віднесено: а) сприяння підвищенню правосвідомості та
активності виборців і учасників референдумів під час реалізації права брати
участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих
референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування; б) створення належних умов для набуття
широкими верствами населення знань з конституційного права, зокрема
законодавства про вибори і референдуми, а також навичок у застосуванні цих
знань, підвищення кваліфікації членів виборчих комісій та комісій з
референдумів; в) формування системи надання консультаційної допомоги
кандидатам, політичним партіям, виборчим блокам партій, довіреним особам
кандидатів, уповноваженим особам політичних партій, виборчих блоків
партій з питань удосконалення організації взаємовідносин з виборцями,
засобами масової інформації; г) запобігання порушенням законодавства про
вибори і референдуми у процесі його застосування; д) надання методичної
допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування
щодо практичного застосування законодавства про вибори та референдуми.
Справді, досліджуючи форми безпосередньої демократії, маємо
погодитись, що питання формування високої правової культури тісно
взаємопов’язані з проблематикою становлення і розвитку політичної
культури громадян України. Саме тому цей фактор зараз нами було
віднесено не до групи юридичних гарантій, а до політичних гарантій
принципу народного суверенітету.
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Організаційні гарантій виступають важливим елементом системи
загальних гарантій принципу народного суверенітету. Доволі часто їх ще
окреслюють поняттям “інституційних гарантій”. Втім, таке ототожнення
двох наведених понять не можна вважати вдалим, оскільки термін “інститут”
може бути застосовано як по відношенню до юридичних гарантій, так і
стосовно політичних гарантій народного суверенітету. Більш того, кажучи
про ті чи інші правові та політичні інститути, маються на увазі в першу чергу
певні системи норм. На відміну від цього, поняттям організаційних гарантій
народного суверенітету окреслюється коло органів відповідальних за
організацію і проведення конституційно визнаних і закріплених форм
народного

волевиявлення,

що

наділені

для

цього

необхідними

повноваженнями. Тому цілком зрозуміло, що досліджуючи організаційні
гарантії народного суверенітету, маємо вказати насамперед на ті державні
органи, які безпосередньо пов’язані із підготовкою та проведенням виборів і
референдумів в Україні. Одним з основних органів державної влади в цій
системі є Центральна виборча комісія.
На сьогоднішній день її діяльність врегульована Законом України “Про
Центральну виборчу комісію” від 30 червня 2004 року, який визначає її як
постійно

діючий

повноваженнями

колегіальний
щодо

організації

державний
підготовки

орган,
і

що

наділений

проведення

виборів

Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів.
Зважаючи на такий законодавчий статус Центральної виборчої комісії,
цілком слушною є наукова позиція, відповідно до якої Центральна виборча
комісія не належить до жодної з гілок влади, займаючи в структурі органів
державної влади самостійне місце. Як зазначає Ю. Швець, своєю діяльністю
ця інституція не дублює і не підміняє інші органи державної влади при
здійсненні ними своїх функціональних обов’язків і за характером своїх
повноважень, функцій вона виконує особливу роль – забезпечує реалізацію
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політичної волі громадян та гарантує дотримання періодичної заміни
народних представників у представницьких органах [308, c.825].
Повноваження Центральної виборчої комісії визначені у Розділі ІІІ
Закону України “Про Центральну виборчу комісію” та поділені на загальні
та спеціальні. Як зазначає В. Прощин, загальними повноваженням ЦВК є
„повноваження у сфері організаційно-правового забезпечення діяльності
цього органу з приводу забезпечення проголошеного права громадян обирати
та бути обраним до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування [222, c.376]. Зокрема, в статті 17 Закону вказується, що
Центральна виборча комісія: забезпечує реалізацію і захист виборчих прав
громадян України та права на участь у референдумах; забезпечує дотримання
передбачених Конституцією та

законами

України

принципів

і

засад

виборчого процесу та процесу референдуму; здійснює контроль за
додержанням вимог законодавства України про вибори і референдуми;
забезпечує однакове застосування законодавства України про вибори і
референдуми на всій території України; здійснює консультативно-методичне
забезпечення діяльності виборчих комісій та комісій з референдумів,
приймає обов'язкові для використання в роботі виборчих комісій та комісій з
референдумів

роз'яснення

і

рекомендації

з

питань

застосування

законодавства України про вибори і референдуми; готує пропозиції щодо
вдосконалення законів з питань проведення виборів та референдумів;
звертається в разі необхідності до Конституційного Суду України щодо
офіційного тлумачення Конституції України, законів України або окремих їх
положень з питань, що стосуються організації підготовки та проведення
виборів і референдумів в Україні; встановлює систему територіальної
організації загальнодержавних виборів шляхом утворення територіальних
виборчих округів та виборчих дільниць з особливостями, визначеними
відповідним законом про вибори; здійснює контроль за дотриманням
політичними партіями, іншими суб'єктами виборчого процесу та процесу
референдуму вимог законодавства про вибори і референдуми; забезпечує на
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виборах і референдумах акредитацію офіційних спостерігачів від іноземних
держав та міжнародних організацій відповідно до закону, видає їм
посвідчення; здійснює заходи щодо підвищення правової культури учасників
виборчого процесу та референдумів; публікує інформацію про підготовку та
проведення виборів і референдумів в Україні, матеріали про свою діяльність,
а також інші матеріали, що стосуються виборчого та референдного процесів
[215].
До спеціальних повноважень Центральної виборчої комісії відносяться
повноваження цього органу з приводу виборів Президента України, народних
депутатів, депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів, а
також повноваження з питань проведення всеукраїнського референдуму.
Особливістю цієї групи повноважень Центральної виборчої комісії є те, що
вони визначаються як нормами спеціального Закону „Про Центральну
виборчу комісію” (статті 18-21), так і нормами спеціального законодавства
про вибори та референдум.
Розглядаючи організаційні гарантії принципу народного суверенітету,
ми повинні брати до уваги не лише діяльність тих органів державної влади,
які прямо пов’язані з проведенням виборів та референдумів, але й систему
державної влади в її організаційному аспекті в цілому. Дійсно, аналізуючи
вище таке поняття як “народовладдя” необхідно вказати, що процес
реалізації суверенної влади народу відбувається не лише через механізми
безпосередньої демократії (в цьому сенсі поняття „народовладдя” та
„безпосередня демократія” жодним разом не можна ототожнювати), але й
через органи державної влади. Тобто конституційне закріплення суверенітету
народу означає не лише гарантованість права громадян на волевиявлення та
участь у формуванні представницьких органів державної влади і місцевого
самоврядування, але й таку специфічну організацію системи державної
влади, коли як держава в цілому, так і всі її органи діють в інтересах
суспільства, реалізуючи інтереси громадян і чітко дотримуючись принципу
пріоритету прав і свобод людини і громадянина. Зважаючи на це вважаємо за
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доцільне віднести до групи організаційних гарантій народного суверенітету й
спосіб організації державної влади в цілому, яка повинна функціонувати
таким чином, щоб її дії були ефективними і контрольованими одночасно (на
обов’язковій вимозі ефективності функціонування демократичної держави
неодноразово наголошував такий відомий вітчизняний юрист як В.Цвєтков
[295,c.176]). В цьому сенсі, крім класичних принципів організації державної
влади (принципу поділу влади та принципу стримувань і противаг), які
дозволяють гарантувати й убезпечити принцип народного суверенітету від
порушення, варто назвати й ряд інших, які також слугують реалізації цієї
мети. Серед них, на думку автора, на одне з перших місць слід поставити
принцип повноти громадського контролю за діями державної влади.
Справді, одним з проявів народного суверенітету є невід’ємне право
громадян контролювати дії будь-яких органів державної влади для того, щоб
у разі потреби мати достатні підстави для впливу на них. Не досліджуючи цю
вимогу у всіх її аспектах, наголосимо лише на тому, що подібний контроль
уможливлюється лише тоді, коли до нього не існує жодних структурних чи
організаційних перешкод [71, c.93]. Це означає, що надзвичайної ваги
набуває вирішення проблеми юридичного забезпечення громадського
контролю над діями органів державної влади та місцевого самоврядування.
Існуючі на сьогодні нормативні форми громадського контролю
передбачають

здійснення

консультацій

з

громадськістю,

діяльність

громадських рад при органах виконавчої влади та проведення громадської
експертизи

діяльності

органів

виконавчої

влади.

Консультації

із

громадськістю та діяльність громадських рад при органах виконавчої влади
як форми громадського контролю здійснюються на

підставі Указу

Президента «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості
у формуванні та реалізації державної політики» від 31 липня 2004 року №
854 [199] та Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03
листопада 2010 року № 996 [200]. Відповідно до вказаних актів консультації
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з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в
управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного
доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також
забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності цих органів. В
обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю щодо
проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і
стосуються

прав та

обов’язків громадян,

а

також

актів, якими

передбачається надання пільг, переваг окремим категоріям суб’єктів
господарювання, делегування повноважень органів виконавчої влади або
місцевого самоврядування; проектів регуляторних актів; проектів державних
і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку,
рішень стосовно стану їх виконання.
Громадські

ради

при

органах

державної

влади

створюються

відповідними нормативними актами органів виконавчої влади та діють на
основі положення. Ці структури наділені дорадчими, інформаційними та
консультаційними повноваженнями. Відповідно до вимог Положення про
громадську раду, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» від 03 листопада 2010 року № 996 до повноважень громадських
рад входить: підготовка та подання пропозиції до орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю; подання пропозиції щодо строків
проведення публічних громадських обговорень; подання пропозиції щодо
проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених
орієнтовним планом; розробка та подання пропозиції до плану проведення
консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням
переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про
проведення консультацій та врахування їх результатів; обробка отриманих за
результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції та
зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подача їх
в установленому порядку до відповідного органу виконавчої влади;
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систематичне інформування громадськості, зокрема через засоби масової
інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.
Громадська експертиза як нормативна форма громадського контролю
здійснюється на підставі Порядку сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976 [202] та
передбачає проведення інститутами громадянського суспільства оцінки
діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання
такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно
значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй
роботі.
Існуючі механізми громадського контролю поряд із позитивним
ефектом від їх застосування в юридичному сенсі потребують суттєвого
вдосконалення. По-перше, юридичними підставами громадського контролю є
підзаконні нормативно-правові акти, в результаті чого описані механізми
громадського контролю в обов’язковому порядку можуть застосовуватись
лише органами виконавчої влади. Саме тому, основним пріоритетом у сфері
правового забезпечення громадського контролю є прийняття спеціального
закону, в якому на основі статті 38 Конституції України необхідно
комплексно визначити правові засади організації та здійснення громадського
контролю над органами державної влади та місцевого самоврядування з
метою захисту прав, свобод та інтересів громадян України, зміцнення
конституційних засад демократичної та правової держави, забезпечення
прозорості дій органів державної влади та місцевого самоврядування, їх
підзвітності громадянам України. Таким чином, ставлячи на меті прийняття
подібного закону, на нашу думку, необхідно чітко закріпити в ньому
положення,

які

дозволили

завдяки

системі

громадського

контролю

забезпечити: а) становлення і розвиток громадянського суспільства та
зміцнення конституційного правопорядку в державі, здійснення органами
державної

влади,

органами

місцевого

самоврядування

визначених
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Конституцією України функцій у сфері захисту прав, свобод та законних
інтересів громадян України; б) дотримання законності в діяльності всіх
органів державної влади та органів місцевого самоврядування; в) створення
умов, які унеможливлюють використання органів державної влади та органів
місцевого самоврядування для обмеження прав і свобод громадян, або в
інтересах окремих осіб, політичних партій, громадських організацій; г)
попередження та недопущення порушень конституційних прав і свобод,
захист законних інтересів громадян України; д) своєчасне, повне і достовірне
інформування суспільства про діяльність органів державної влади, органів
місцевого

самоврядування,

забезпечення

її

відповідності

вимогам

Конституції і законів України.
По-друге, не заперечуючи позитивний ефект від застосування існуючих
форм громадського контролю, необхідно погодитись із думкою про те, що
такі форми контролю (консультації із громадськістю, діяльність громадських
рад, громадська експертиза) потребують удосконалення через внесення
певних змін до норм чинного законодавства з метою запровадження більш
чіткого та імперативного порядку врахування ініціатив громадянського
суспільства відповідними органами влади. Зокрема, як вказують В.
Ковальчук та С. Іщук мають бути передбачені виключні підстави, за яких
негативне рішення як за результатами консультацій із громадськістю, так і
експертизи не буде враховане органами виконавчої влади, а також
вичерпний перелік випадків, за яких орган виконавчої влади не матиме права
приймати власне рішення всупереч рішенню громадської ради [78, c.234].
У контексті проблеми правого забезпечення громадського контролю
(необхідності прийняття спеціального закону в цій сфері) необхідно вказати
на існуючі законопроекти, які протягом останніх років зареєстровані у
Верховній Раді України. Так у 2014 році народним депутатом С. Тігіпком
було зареєстровано проект закону „Про громадський контроль” № 4697 [220],
у 2015 році депутатами Н. Королевською та Ю. Солодом було зареєстровано
проект закону із ідентичною назвою за № 2731-1 [221]. Вказані
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законопроекти містять різні підходи до визначення суб’єктів, об’єктів
механізмів та процедур громадського контролю. Так у питанні суб’єктів
громадського контролю жоден законопроект не містить системного підходу,
оскільки проект № 4697 більш детально передбачає коло суб’єктів
громадського контролю (фізичні особи та певні види громадських об’єднань)
а

законопроект

№

2731-1

доречно

визначає

перелік

інститутів

громадянського суспільства, які не можуть бути суб’єктами громадського
контролю.

Стосовно

законопроект №

визначення

об’єктів

громадського

контролю

2731-1 обмежується контролем за органами виконавчої

влади та місцевого самоврядування, при цьому законопроект № 4697
передбачає значно ширше коло таких об’єктів включно із роботодавцями,
суб’єктами, що отримують бюджетні кошти, здійснюють вплив на суспільні
інтереси чи займають домінуюче становище на ринку та ін.

У питанні

механізмів та процедур громадського контролю законопроектом № 4697
передбачено значно ширше коло механізмів громадського контролю,
включно із процедурами подання звернень та запитів. При цьому процедури
громадського

контролю

цим

проектом

розподілено

на

загальні

(заслуховування звітів про результати роботи, громадські слухання,
громадський моніторинг) та спеціальні (громадська експертиза, громадська
перевірка, громадські розслідування). Законопроектом № 2731-1 передбачено
значно

вужче

коло

заходів

громадського

контролю:

аналітичні

і

моніторингові дослідження діяльності об’єктів громадського контролю,
громадська експертиза, громадська перевірка.
І, нарешті, останнім елементом в групі загальних гарантій принципу
народного суверенітету нами було названо ідеологічні гарантії. Щоправда,
наразі в сучасній правовій науці вони досліджені чи не найменше. З одного
боку, це пояснюється дещо неадекватним сприйняттям самого терміну
“ідеологія”, а з іншого – високим рівнем нечіткості у характеристиці
значення поняття ідеологічних гарантій народного суверенітету. Дійсно,
доволі часто до ідеологічних гарантій включають такі як інформаційне
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забезпечення

суспільства,

політична

і

правова

культура,

рівень

правосвідомості тощо. Не погоджуючись з подібним тлумаченням поняття
ідеологічних гарантій, спробуємо визначити, який саме сенс вкладається в це
поняття і яку роль вони відіграють в процесі забезпечення і гарантування
народного суверенітету. Насамперед маємо наголосити, що як така
ідеологічна сфера відіграє надзвичайно важливу роль як в процесі розвитку
суспільства, так і в його відносинах з державою та органами державної
влади. Адже, якщо ми відійдемо від радянських дефінітивних кліше, коли
ідеологія

ототожнювалась

виключно

з

“комуністичною

ідеологією

державотворення”, а також сприймалась, за словами С.Соколова, як
репресивний інструмент політичної боротьби [266, c.116], то тоді можна
побачити, що за своїм змістом поняття “ідеологія” є нічим іншим як
“способом життя, що відбивається у загальному колективному сприйнятті
політичної системи, економічного ладу, соціальних цілей та моральних
цінностей [326, c.13]. Більш того, про важливу роль ідеології в житті
сучасних суспільств прямо пише такий фахівець в галузі політико-правових
дисциплін як І.Месзарос, автор відомої роботи “Сила ідеології”[325, c.557].
На цей же момент звертає увагу А.Рябчук, для якого ідеологія – це
насамперед “засіб духовного єднання і керівництва, що регламентує
поведінку людей, формує волю та потяг до дії, мобілізує активність, сприяє
інтеграції соціальних груп” [240, c.222].
Таким чином, характеризуючи ідеологію як сукупність визначальних
ідей, що відображають основоположні устої суспільного життя та
суспільного розвитку (що, звісно, не заперечує можливості конкуренції
різних ідеологій та різних ідеологічних програм), як “відображення сутнісних
сторін суспільних відносин” [139, c.213], маємо погодитись, що в основі
функціонування будь-якої держави завжди повинна лежати певна сукупність
базових уявлень, поглядів, ідей та імперативів, які визначають роль держави
по

відношенню

до

суспільства

і

громадян,

основні

принципи

її

функціонування, базові цінності й пріоритети, способи та цілі її діяльності. З
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цієї точки зору ідеологічні гарантії народного суверенітету можна визначити
як комплекс ідей та вихідних принципів, якими керується суспільство і
держава (тобто, які об’єктивно сприймаються як визначальні орієнтири
державного і суспільного розвитку) і засновуються на визнанні народу
носієм суверенітету та єдиним джерелом легітимації державної влади,
порушення яких, або дії всупереч яким, спричиняють делегітимацію
державної влади і відкривають можливість до застосування механізмів, що
передбачені спеціально-юридичними гарантіями народного суверенітету.
З щойно запропонованого визначення стає цілком очевидним, що як
такі ідеологічні гарантії, на відміну від всіх інших видів гарантій народного
суверенітету, не мають чіткого нормативно зафіксованого виразу. Однак, на
думку автора, це жодним чином не принижує їх роль і значення. Більш того,
саме ідеологічні гарантії можна визначити як найбільш фундаментальні
серед всіх існуючих гарантій народного суверенітету, оскільки ті ідеї які
фіксуються на цьому рівні, потім набувають свого виразу, а також
матеріального і процесуального забезпечення в усіх інших гарантіях
народного суверенітету (як загальних, так і спеціальних чи юридичних).
Отже,

надавши

характеристику

загальним

гарантіям

принципу

народного суверенітету, маємо висвітлити ще один елемент системи
державно-правових гарантій, який часто описується поняттям “спеціальних”
чи “юридичних” гарантій. Щойно застосувавши це поняття, слід одразу ж
наголосити, що як такі загальні та спеціальні гарантії народного суверенітету
жодним чином не протистоять одні одним. Навіть більше – цілком
виправдано твердити, що практично всі без виключення загальні гарантії (за
виключенням хіба що ідеологічних гарантій) набувають свого виразу і
закріплення

на

рівні

юридичних

норм,

що

органічно

входять

до

конституційних та інших нормативно-правових актів держави. Справді,
загальні гарантії набувають свого статусу гарантій саме через те, що вони
отримують чітку юридичну форму, і вже виражені в юридичній формі
можуть застосовуватись як міра оцінки та покарання за ті чи інші діяння
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спрямовані на порушення принципу народного суверенітету, або ж
принципів організації державної влади та безпосередньої демократії,
покликаних забезпечувати народовладдя.
Тому, розбудовуючи загальну схему взаємозв’язку гарантій принципу
народного суверенітету можна побудувати наступну трьохрівневу схему, в
якій на першому рівні знаходитимуться ідеологічні гарантії, на другому –
політичні, економічні та організаційні гарантії, і на третьому – юридичні
гарантії. Причому подібне місце юридичних гарантій народного суверенітету
означає, що вони виступають формою і одночасно способом закріплення
(фіксації) всіх інших видів гарантій народного суверенітету.
При цьому в межах системи самих юридичних гарантій застосовуються
дещо відмінні класифікації. Наприклад, доволі часто виділяють такі дві
підгрупи як “нормативно-правові” та “організаційно-правові” гарантії
народного суверенітету. Поряд з цією класифікацією юридичних гарантій,
часто використовується розподіл на конституційні та інші гарантії, тобто
такі, що, з одного боку, зафіксовані в конституції держави (при цьому
наголошується на специфічній ролі конституції [249, c.18]), а, з іншого – ті,
що містяться в законах та інших нормативно-правових актах. В основі такого
підходу до класифікації системи гарантій лежить цілком обґрунтована теза
про те, що конституція – це одночасно основа всієї систем законодавства і
акт найвищої юридичної сили, який не може бути порушено або обмежено
ані особою, ані державою [127, c.45]. Так само можна казати, про юридичні
гарантії безпосереднього та представницького народовладдя тощо.
Не зупиняючись на детальному аналізі всіх існуючих класифікаційних
підходів зазначимо, що своє формальне закріплення всі юридичні гарантії
набувають чи на рівні конституції, чи законів країни, чи інших нормативноправових актів. Таким чином всі юридичні гарантії закріплюються в нормахпринципах, процесуальних нормах, нормах, які визначають права та
обов’язки органів державної влади і місцевого самоврядування, а також
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нормах, що передбачають відповідальність за порушення принципу
народного суверенітету.
Виходячи з “базового”, як пише Д.Аблязов [1, c.80], для суспільства і
держави принципу верховенства конституції, цілком зрозуміло, що жодні
юридичні норми, які містяться в будь-яких законах чи інших нормативноправових актах не можуть суперечити Конституції України. У разі ж
виникнення подібної ситуації, коли будь-яким органом державної влади або
органом місцевого самоврядування приймається норма, яка суперечить
чинній Конституції України, то тоді вступає в силу механізм контрольної
діяльності Конституційного суду України, який відповідно до Закону
України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 року є
єдиним органом конституційної юрисдикції України, що приймає рішення та
дає висновки у справах щодо: а) конституційності законів та інших правових
актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету
Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим; б) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів
України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради
України

для

надання

згоди

на

їх

обов’язковість;

в)

додержання

конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення
Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених
статтями 111 та 151 Конституції України; г) офіційного тлумачення
Конституції та законів України [205]. Щоправда, крім Конституційного суду,
маємо вказати й на інші органи державної влади, оскільки як таке порушення
принципу народного суверенітету може проявлятись у різних формах. В
результаті чого на сторожі цього принципу стоїть вся держава в цілому та всі
органи державної влади, включаючи й одноосібні (згадаймо, що ст.102
Конституції України президент України визнається гарантом додержання
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина).
До певної міри окремі юридичні гарантії принципу народного
суверенітету в частині забезпечення функціонування в Україні форм
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безпосередньої демократії вже було розглянуто нами в другому розділі
дисертації. Більш того, на сьогоднішній день ми маємо цілий ряд цікавих
дисертаційних досліджень, в яких досліджено ті чи інші юридичні гарантії та
проблеми відповідальності за порушення виборчого законодавства. В цьому
сенсі варто назвати цікаві роботи таких авторів як: М.Жушман [58, c.19],
О.Ковальчук [79, c.20], Л.Медіна [133, c.20], Т.Стешенко [272, c.19]. Що ж
до гарантій функціонування представницьких органів державної влади, то в
цьому сенсі також існує чимала кількість фундаментальних науковоправових розвідок. Тому зараз, продовжуючи загальну тему аналізу гарантій
принципу народного суверенітету, вважаємо за потрібне дещо ґрунтовніше
звернутися до однієї з тем, яку ми вже піднімали вище. Мова йде про
питання пов’язані із забезпеченням принципу народного суверенітету в
контексті становлення та розвитку в Україні громадянського суспільства і
його основних інститутів, а також аналізу взаємозв’язку між цими двома
процесами.
3.2. Становлення громадянського суспільства і принцип
народного суверенітету в Україні
Як

було

зазначено

у попередньому підрозділі

цього

розділу

дисертаційного дослідження, поняття “народний суверенітет” є органічно
пов’язаним не лише з безпосередньою демократією та властивими їй
інститутами, але й з загальною системою взаємодії суспільства і держави,
коли існують реальні механізми і способи перенесення інтересів, прагнення і
волі народу на державний рівень. В цьому сенсі такі поняття як “народ” та
“суспільство” можуть бути розглянуті як тотожні з точки зору того суб’єкта,
який ними описується – йдеться про сукупність людей, що проживають на
певній території і є зв’язаними з державою взаємними правами і обов’язками
(причому як права, так і обов’язки по відношенню один до одного мають і
держава і суспільство в особі окремих громадян та їх організацій). Тому,
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характеризуючи процес забезпечення принципу народного суверенітету, ми
маємо всі підстави для того, щоб розглядати його не лише в нормативному
чи інституційно-правовому аспекті, але й в дещо більш широкому контексті
взаємодії демократичної держави та громадянського суспільства.
Цілком очевидно, що погоджуючись з тезою про народ як джерело
влади, ми тим самим приймаємо й певну модель відносин між суспільством і
державою, при якій можливе, по-перше, збереження народного суверенітету
(тобто народ залишається джерелом влади постійно, а не лише протягом
певних проміжків часу), і, по-друге, реальне втілення вимоги народовладдя.
Якою саме є ця модель і чи є в нас достатні підстави для того, щоб казати про
будь-які універсальні властивості організації і впорядкування відносин між
державою і суспільством, при яких практично реалізується принцип
народного суверенітету?
Відповідь на це запитання видається важливою й актуальною з огляду
на те, що, як зазначалось вище, однією з вад сучасного етапу державного
будівництва в Україні є те, що переважна кількість реформ (мається на увазі
правова реформа, реформа державної влади тощо) впроваджувались
локально, тобто поза увагою до тих суміжних галузей, які так само вимагали
відповідного реформування або ж відповідних трансформацій. Саме тому,
кажучи зараз про гарантування принципу народного суверенітету, ми не
повинні зводити все дослідження виключно до проблематики вдосконалення
тих чи інших аспектів системи виборчого права України (до речі, ці питання
було докладно проаналізовано В.Погорілком та М.Ставнійчук [22, c.383]),
або ж функціонування окремих представницьких органів державної влади та
органів місцевого самоврядування. Адже, насправді, проблема стоїть дещо
ширше – чи може бути гарантованим і реалізованим принцип народного
суверенітету

за

умов

“недорозвинутого”

або

ж

“несформованого”

громадянського суспільства (свого часу ці терміни було запропоновано
В.Полохалом [178, c.12]), чи, так званого, “суспільства-перевертня” [283,
c.120]?.
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На сьогоднішній день ми можемо казати про існування трьох основних
моделей взаємодії держави і суспільства (нагадаємо ще раз, що вживаючи
зараз поняття “суспільство” ми розглядаємо його як суб’єкта-носія народного
суверенітету), дві з яких можуть бути описані поняттям “домінантних
моделей”, а остання – як “модель паритетної взаємодії” (в політикоправовому контексті всі ці три моделі взаємодії держави і суспільства було
ретельно проаналізовано В.Кратюком [105, c.403-409]).
Як випливає з самої назви, обидві “домінантні моделі” передбачають
виділення в системі взаємовідносин “держава – суспільство”, якогось одного
елементу, якому надається абсолютно пріоритетне становище. Таким
елементом може бути чи держава, чи громадянське суспільство. Інакше
кажучи, як в першому, так і в другому випадку ми маємо справу з
відношенням

поглинання

одного

елементу

іншим,

з

тією

лишень

відмінністю, що в одному випадку держава поглинає суспільство (у будьякий спосіб, в тому числі й репресивно-силовий, нав’язуючи йому свою
волю), а в іншому – суспільство поглинає державу. Традиційно перша із
визначених

нами

моделей

описується

як

модель

тоталітарної

або

авторитарної держави, тобто такої держави, що заперечує принципи
народовладдя, законності, пріоритету прав людини і громадянина [157, c.9] і
при цьому встановлює жорсткі методи підпорядкування суспільних потреб
державним інтересам, які уособлює партійна організація тоталітарного типу.
При цьому, кажучи про абсолютний тоталітарний порядок, не слід плутати
його з тим правовим порядком, який виникає в правовій державі.
Принципова відмінність між ними полягає в тому, як зазначає В.Нерсесянц,
що правова держава визнає та захищає права і свободи людини і
громадянина, верховенство правового закону, а також організацію та
функціонування суверенної державної влади на основі принципу розподілу
влад [183, c.15], тоді як “тоталітарний порядок” має на меті заперечення
індивідуальних прав і перетворення суспільства на монолітну, жорстко
керовану масу.
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Зрозуміло, що в умовах суцільного домінування держави над
суспільством, коли сфера “вільного волевиявлення” громадян (мається на
увазі існування такого простору, де держава не може контролювати життя
громадянина і не може встановлювати йому як і що вчинювати [107, c.97])
зведена практично до нульової позначки, саме поняття “народний
суверенітет” втрачає як свій матеріальний, так і формальний сенс. Тому
зараз, продовжуючи наше дослідження, одразу ж виключимо зі сфери нашого
аналізу цю модель державно-суспільних взаємовідносин, оскільки за цих
умов

забезпечення

принципу

народного

суверенітету

не

просто

ускладнюється, а взагалі унеможливлюється.
Прямою протилежністю щойно описаній моделі є модель, так званого,
“суспільного домінування”. За цих умов, основна вага переміщується на бік
суспільства, а держава тлумачиться виключно як один з інструментів
задоволення суспільних потреб, який це суспільство може використовувати
на власний розсуд і відповідно до власних бажань. На перший погляд, саме
такий спосіб влаштування взаємовідносин між державою і суспільством
якнайбільше відповідає принципові народного суверенітету, коли народ не
тільки є носієм верховної влади, але й прямо реалізує її відповідно до
існуючих суспільних потреб. Але, на нашу думку, подібний висновок все ж
таки є передчасним. Справа в тому, що подібна модель несе в собі одну
надзвичайно небезпечну потенційну загрозу. Її суть полягає в тому, що
подібне “розчинення” держави в суспільстві загрожує втратою такої
властивості державної влади як суверенітет (нагадаємо, в першому розділі
дисертації нами було доведено те, що такі поняття як “суверенітет державної
влади” та “народний суверенітет” жодною мірою не протистоять одне
одному

і

не

є

антагоністичними

термінами),

коли,

за

словами

А.Градовського, держава вже не має необхідних владних повноважень для
того, щоб визначити і гарантувати свободу кожного члена суспільства [32,
c.34].
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При цьому державний суверенітет є однією з фундаментальних
властивостей державної влади [217, c.519], заперечення чи редукція якої
взагалі позбавляє нас можливості вести мову про інститути державної влади.
Тому невиправдане заперечення державного суверенітету з метою посилення
народного суверенітету, насправді, виявляється чимось прямо протилежним
від того змісту, який несе поняття “народний суверенітет”. В результаті чого
замість народного суверенітету ми отримуватимемо певний додержавний
стан, якому властиві хаос й анархія. В цьому сенсі видається доречним
навести слова О.Петришина, який характеризуючи взаємозв’язок між
державою та суспільством наголошував, що адекватною моделлю їх
взаємодії є не якась домінантна модель, а саме третя з названих нами вище
моделей – модель паритетної взаємодії:

“Громадянське суспільство і

держава в її інституціональному розумінні являють собою дві невід’ємні
складові сучасного соціуму, які не можуть в реальності існувати одна без
одної. Про ці складові суспільства окремо може йтися тільки в науці.
Держава з часу своєї появи на історичній арені завжди за будь-яких умов і в
різноманітних формах справляла вплив на суспільство і тому його існування
поза межами державної форми організації не є можливим. У цьому плані
держава перешкоджає поверненню суспільства до природного стану, хаосу та
анархії” [164, c.147].
Отже, надаючи відповідь на сформульоване нами запитання можемо
твердити, що найсприятливіші умови для реалізації принципу народного
суверенітету формуються тільки за умов втілення в практиці розбудови
системи взаємовідносин між суспільством і державою моделі “паритетної
взаємодії”. Причому суб’єктами зазначеної взаємодії виступають саме
демократична держава, з одного боку, і громадянське суспільство – з іншого.
Цікаво зазначити, що відомий американський дослідник Р.Даль в своїй
роботі “Після революції? Влада в гарному суспільстві” зазначав, що принцип
суверенітету за таких умов жодним чином не зникає. Більш того, він навіть
трансформується в чіткий та прозорий імператив організації владних
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відносин: “кожен на кого мають вплив рішення держави має право приймати
участь в управління державними справами” [319, c.49]. Причому виражена
народом воля повинна сприйматись державою як така, що зобов’язує
державу до дії, відповідно до того, як ця воля була висловлена.
В результаті чого, можемо обґрунтовано висновувати, що формування
системи гарантій принципу народного суверенітету в сучасній Україні тісно
пов’язане не лише зі становленням України як демократичної держави (про
що вже йшла мова у попередніх розділах дисертаційного дослідження), але й
з формуванням в ній громадянського суспільства. Як така проблематика
громадянського суспільства та проблем його розвитку в Україні вже ставала
предметом політико-правових та суто юридичних досліджень. В цьому плані,
крім тих авторів, які вже згадувались в ході нашого аналізу, можна назвати
такі імена як: А.Заєць, В.Селиванов, В.Цвєтков, Ю.Тодика, В.Копєйчиков,
О.Скрипнюк, О.Скакун, М.Орзіх, В.Шаповал, О.Новикова, В.Танчер,
М.Мокляк, В.Куценко, В.Антоненко, Є.Головаха, В.Сіренко, Г.Щедрова,
В.Барков, В.Савєльєв, В.Тимошенко та ін. Тому в подальшому ми
намагатимемося акцентувати виключно на тих аспектах взаємодії держави і
громадянського суспільства, які мають безпосереднє відношення до
забезпечення принципу народного суверенітету.
Втім, для того, щоб уникнути будь-якої двозначності у визначеннях ще
раз наголосимо на деяких принципових моментах. По-перше, вживаючи
зараз поняття “народний суверенітет” ми маємо на увазі ніщо інше як
реальну здатність народу (громадян держави) доносити свою волю на рівень
державної влади, формувати основні органи державної влади, стратегічно
визначати напрямки їхньої діяльності, впливати на процес розробки та
прийняття суспільно значущих рішень. Тобто крім суто формального
значення, як воно було розкрито в першому розділі дослідження, поняття
“народний суверенітет” може досліджуватись і в процесуальному аспекті. З
цієї точки зору, воно поставатиме як процес реалізації верховної влади
народу завдяки існуючим формам безпосередньої та представницької
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демократії, а також як процес забезпечення служіння держави інтересам
суспільства, втіленню на практиці вимоги народовладдя. По-друге, паритетна
модель взаємодії демократичної держави і громадянського суспільства
означає, що консолідованим виразом взаємодії державного суверенітету і
народного суверенітету виступає правовий суверенітет. Тобто замість
ситуації державної диктатури або суспільного хаосу, паритетна модель
передбачає, що основою взаємодії держави і суспільства виступає право, в
якому закріплені як принцип народного суверенітету, так і повноваження
органів державної влади щодо виконання основних своїх функцій. По-третє,
постійний характер взаємодії суспільства і держави означає існування таких
ланок, які б належали одночасно як громадянському суспільству, так і
державі, і дозволяли б народу (суспільству) ефективно реалізовувати свою
волю. Тому, на відміну обох “домінантних моделей” взаємодії, які
складались лише з двох антагоністичних елементів (держава і суспільство;
тоді як право поставало у вигляді своєрідного “похідного продукту” чи то
авторитарної волі держави, чи то миттєвих пристрастей народу), паритетна
модель включає в себе три елементи, якими є держава, суспільство та право
(Див. Рис.3). До речі, на це специфічне “збільшення” кількості елементів
взаємодії свого часу вказували Е.Арато та Д.Коген [7, c.174].
Разом з тим, обґрунтована нами ефективна модель взаємодії
громадянського суспільства та державної влади в контексті забезпечення
принципу народного суверенітету потребує визначення ряду ключових умов
її реалізації. Першою і неодмінною умовою забезпечення державою
принципу народного суверенітету є створення такої законодавчої бази (яка,
звісно, включає в себе систему юридичних гарантій народного суверенітету),
яка б сприяла ефективному функціонуванню всіх форм безпосередньої
демократії. Такими формами безпосередньої демократії виступають вибори,
референдуми, місцеві ініціативи, консультативні описування, плебісцити,
збори громад тощо. Однак, разом з ними не можна забувати й про такі форми
безпосереднього волевиявлення як мітинги, демонстрації та маніфестації. На
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жаль, на сьогоднішній день, а ні їх проведення, ані порядок їх підготовки не є
достатньою мірою врегульованими в чинному законодавстві. Базове
конституційне регулювання права на свободу мирних зібрань у Конституції
разом із офіційним тлумаченням статті 39 Основного Закону зумовлює
нагальну потребу у прийнятті спеціального закону про порядок організації та
проведення

мирних

безпосередньо
відбуваються

масових

пов’язана
в

нашій

загальноєвропейського

з

заходів

та

акцій,

демократичними

країні

правового

і

є

в

якому

трансформаціями,

умовою

простору.

потреба
її

Оскільки

інтеграції

які
до

особливістю

регулювання сфери свободи зібрань є пошук балансу між забезпеченням
свободи і порядку, відсутність спеціального законодавчого акту суттєво
обмежує права та свободи громадян України і провокує порушення цих прав
та свобод з боку державних органів, і, на жаль, в тому числі судових [78,
c.237].
Проблема правового регулювання свободи мирних зібрань нещодавно
отримала офіційну реакцію Європейського суду з прав людини. У
резолютивній частині Рішення по справі „Вєренцов проти України” судом
було застосовано статтю 46 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, норми якої покладають на державу-відповідача
правове зобов’язання вжити під наглядом Комітету міністрів відповідне
загальні і/або окремі заходи щодо забезпечення прав заявника, які, на думку
Суду, були порушені. У даній справі Суд установив порушення статей 11 і 7
Конвенції, що випливають із прогалин у законодавстві, що стосується
свободи зібрань, які залишаються в українській правовій системі протягом
понад двох десятиліть. Беручи до уваги структурну природу проблеми,
розкритої у цій справі, Суд підкреслює необхідність термінових конкретних
реформ у законодавстві України та адміністративній практиці з метою
приведення цього законодавства та практики у відповідність з висновками
Суду у цьому Рішенні і забезпечення їх відповідності вимогам статей 7 та 11
Конвенції [228].
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По-друге, створення системи гарантій народного суверенітету тісно
пов’язано з характером функціонування державної влади та можливостями
громадян контролювати дій як окремих посадовців, так і окремих державних
органів

та

органів

місцевого

самоврядування.

Необхідно

особливо

наголосити на такі властивості державної влади як її відкритість, адже,
цілком очевидно, що вплив з боку суспільства на дії державу повинен носити
раціональний та обґрунтований характер, що, в свою чергу, можливе
виключно за умов поінформованості громадян про дії держави [71, c.93].
Гарантія права на інформацію, передбачена статтею 6 Закону України „Про
інформацію”, а саме обов’язок суб’єктів владних повноважень інформувати
громадськість та засоби масової інформації про свою діяльність і прийняті
рішення деталізується у окремому механізмі поширення інформації, що діє
на підставі Закону України „Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації”. Разом з тим, механізм поширення інформації на підставі
Закону України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової
інформації” функціонує не у повному обсязі, оскільки висвітлення діяльності
здійснюють державні або комунальні ЗМІ, які фінансуються із відповідного
бюджету.
Іншим механізмом громадського контролю за діяльністю влади є
механізм доступу до публічної інформації, запроваджений у 2011 році на
підставі Закону України „Про доступ до публічної інформації”. Такий
механізм вважається одним із ключових здобутків у сфері реалізації права на
інформацію за останній період, оскільки порівняно із попередньою
нормативною базою із 2011 року було істотно розширено можливості
доступу представників громадянського суспільства до публічної інформації.
Закон

України

„Про

публічну

інформацію”

запровадив

позитивні

нововведення, які забезпечують додаткові гарантії діяльності представників
громадянського суспільства [78, c.155].
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Прийняття Закону України „Про доступ до публічної інформації” було
здійснено в контексті рекомендацій Резолюції Парламентської Асамблеї Ради
Європи „Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною” від 5 жовтня
2005 року № 1466. Парламентська Асамблея зробила висновок, що хоча
Україна і досягла значного прогресу в законодавчій сфері, вона все ще не
виконала всіх обов’язків та зобов’язань, які взяла на себе при вступі в Раду
Європи, і що верховенство права в багатьох сферах ще не повністю досягнуте
і, зокрема, закликала органи державної влади України покращити правове
регулювання доступу до інформації, а також суворо дотримуватись статті 34
Конституції України стосовно свободи інформації під час засекречування
документів та розсекретити всі офіційні документи, які були закриті для
загального доступу з порушенням законодавства [62, c.57].
Третім важливим кроком на шляху підвищення ефективності взаємодії
держави і громадянського суспільства має стати цілеспрямоване сприяння з
боку держави росту правової і політичної культури громадян. Адже сьогодні
доволі часто ми стикаємося з тим, що громадяни не лише не мають уявлення
про свої конституційні права та обов’язки, але й не можуть її отримати,
оскільки органи державної влади та недержавні організації не проводять
належної роботи в цьому напрямі. Наголошуючи зараз на цьому факторі,
хотілося б ще раз відмітити, що народ як суб’єкт народного суверенітету
ніколи не є пасивною масою від якої цей суверенітет було передано державі,
і яка, в свою чергу, може розпоряджатися наданими їй повноваженнями у
будь-який спосіб. Справа в тому, що народ як суб’єкт народного суверенітету
– це активні громадяни, які через закріплені в праві інституційні механізми
можуть формувати та висловлювати свою суверенну волю і доводити її на
рівень державної влади, вимагаючи від останньої поваги та обов’язкового
врахування здійсненого громадянами волевиявлення.
Таким чином, процес забезпечення принципу народного суверенітету є
тісно пов’язаним зі становленням і розвитком в Україні громадянського
суспільства,

оскільки

саме

структурування

суспільства,

артикуляція
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громадянами своїх інтересів та своєї волі формує практичну основу
народного суверенітету, яка дозволяє тлумачити поняття „верховенство
народу” не стільки як абстрактно-наукову категорію правової науки, скільки
як реальний стан взаємовідносин між суспільством і державою.
Найбільш сприятливі умови для реалізації принципу народного
суверенітету формуються тільки за умов втілення в практиці розбудови
системи взаємовідносин між суспільством і державою моделі „паритетної
взаємодії”, коли поряд з демократичною, правовою державою існує
розвинене громадянське суспільство, яке через властиві йому інституту може
не тільки артикулювати свою волю, але й транслювати її на державний
рівень. Подібне поєднання існуючих форм безпосередньої демократії
(вибори,

референдуми

інші

форми

безпосередньої

демократії)

із

функціонуванням інститутів громадянського суспільства дозволяє народу
перетворитись з номінального на реальний суб’єкт верховної влади. Що, в
свою чергою стає основою для гарантування ролі принципу народного
суверенітету як фундаментального чинника політико-правового розвитку
держави і суспільства.
Висновки до Розділу 3
Отже, узагальнюючи результати проведеного в третьому розділі
дисертаційного дослідження гарантій народного суверенітету можемо
сформулювати наступні висновки:
1. Гранична значущість дослідження проблематики державно-правових
гарантій принципу народного суверенітету пояснюється тим, що наразі в
процесі політико-правового розвитку України, суспільство в цілому постало
перед питаннями забезпечення практичної реалізації тих конституційних
норм, які проголошують та закріплюють фундаментальні принципи
конституційного ладу, серед яких одне з центральних місць належить
принципу народного суверенітету. В цьому сенсі питання стосується не
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стільки наявності чи відсутності необхідних конституційних норм, які
фіксують принцип народного суверенітету в Україні, скільки про гарантії цих
норм, про те, яким чином зазначені норми безпосередньо реалізуються і
наскільки ефективною є система мір, що здатні убезпечити від їх порушення.
Таким чином саме дослідження системи гарантій принципу народного
суверенітету дозволяє нам оцінити ступінь його практичної реалізації, а
також можливості впливати на тих суб’єктів, які можуть виступити в якості
таких, що порушують цей принцип або намагаються його обмежити.
2. З науково-теоретичної точки зору поняття гарантій принципу
народного суверенітету може бути визначено як нормативно встановлена
відповідальність, а також пов’язана з нею система примусових санкцій щодо
порушників конституційних норм і принципів, відповідних положень інших
законодавчих актів, спрямованих на захист принципу народного суверенітету
як однієї з базових основ конституційного ладу України. Втім, оскільки саме
поняття відповідальності за порушення принципу народного суверенітету,
так само як і будь-якої юридичної відповідальності, може бути розкрито
принаймні в двох аспектах (в проспективному та ретроспективному [136,
c.12]), гарантії цього принципу включають в себе не лише норми, які
встановлюють міру відповідальності за вчинені протиправні (часто ці
порушення носять ще й антиконституційний характер) діяння, але й норми,
що врегульовують систему взаємовідносин між державою і суспільством в
такий спосіб, що останнє як носій суверенітету має реальну можливість
впливати на дії держави, приймати участь у формуванні органів державної
влади і місцевого самоврядування, вільно виражати свою волю (у
встановленому законом порядку), вимагати від держави адекватної реакції на
акти народного волевиявлення.
3. Характеризуючи систему гарантій народного суверенітету, слід
наголосити,

що

поняття

народного

суверенітету,

народовладдя,

безпосередньої демократії, мають бути досліджені в двох аспектах. Поперше, з позицій аналізу тих правових інститутів і гарантій, які дозволяють

169

надійно убезпечити їх від порушення. З цієї точки зору в гарантуванні
принципу народного суверенітету ключову роль відіграє держава, оскільки
саме

її

уповноваженим

органам

належить

виключна

прерогатива

застосування примусових санкцій по відношенню до порушників конституції
та зафіксованого в ній принципу народного суверенітету. В цьому аспекті,
головними гарантіями народного суверенітету є підпорядкування державних
органів праву, створення системи “стримувань і противаг”, відповідальність
посадових осіб та державних органів за правопорушення. По-друге,
гарантування принципу народного суверенітету в сучасних умовах слід
розглядати й з позицій оцінки розвитку громадянського суспільства, оскільки
ґрунтуючись на схемі взаємодії “держава – громадянське суспільство”,
можна вказати, що можливості народу (громадян) активно й ефективно
висловлювати свою волю, впливати на дії державної влади прямо залежать
від ступеня розвитку самого громадянського суспільства, того, наскільки
воно здатне виступати суб’єктом волевиявлення і здійснювати вплив на дії
держави.
4. Системний аналіз гарантій народного суверенітету дозволяє
класифікувати їх на дві основні групи загальних та спеціальних (юридичних)
гарантій. Втім, цілковита відмова від дослідження загальних гарантій
принципу народного суверенітету, навіть враховуючи посилання на
конституційно-правовий характер переважної кількості юридичних робіт з
проблематики народного суверенітету, є, на думку автора, невиправданою.
Це пояснюється тим, що

забезпечення верховенства влади народу

передбачає існування необхідних умов які дозволяють казати не лише про
широту

реалізації

принципу

народного

суверенітету

(в

політичній,

економічній, соціальній, культурно-національній сфері), але й про наявність
необхідних механізмів, що уможливлюють запровадження в життя та
застосування форм безпосередньої демократії (коли, за словами Ж.Мере
народ отримує можливість контролювати волю держави [137, c.174]). В
цьому контексті політичні, економічні, організаційні та ідеологічні гарантії
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народного суверенітету є не менш значущими, ніж існуючі юридичні гарантії
цього принципу.
5. Організаційною гарантією народного суверенітету в першу чергу є
система органів держави, відповідальних за організацію і проведення
конституційно визнаних і закріплених форм народного волевиявлення, що
наділені для цього необхідними повноваженнями.

Саме з таких позицій

ключове місце в системі організаційних гарантій народного суверенітету
належить Центральній виборчій комісії як органу, що забезпечує реалізацію
політичної волі громадян та гарантує дотримання періодичної заміни
народних представників у представницьких органах.
Особливе місце серед організаційних гарантій принципу народного
суверенітету займає система державної влади в її організаційному аспекті в
цілому. Окрім класичних принципів організації державної влади, які
дозволяють гарантувати й убезпечити принцип народного суверенітету від
порушення, в системі організаційних гарантій варто окремо виділяти
принцип повноти громадського контролю за діями державної влади. При
цьому, основним пріоритетом у сфері правового забезпечення громадського
контролю є прийняття спеціального закону, в якому на основі статті 38
Конституції України необхідно комплексно визначити

правові засади

організації та здійснення громадського контролю, в тому числі системно
врегулювати

питання

суб’єктів,

об’єктів,

механізмів

та

процедур

громадського контролю.
6. Розбудовуючи загальну схему взаємозв’язку гарантій принципу
народного суверенітету можна казати про існування специфічної схему, яка
включає в себе три рівні. Причому на першому рівні знаходяться ідеологічні
гарантії, на другому – політичні, економічні та організаційні гарантії, і на
третьому – юридичні гарантії. Подібне місце юридичних гарантій народного
суверенітету означає, що вони виступають формою і одночасно способом
закріплення (фіксації) всіх інших видів гарантій народного суверенітету.
Тобто загальні гарантії народного суверенітету (які охоплюють перший і
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другий рівень) набувають свого статусу гарантій саме через те, що вони
отримують чітку юридичну форму, і вже виражені в юридичній формі
можуть застосовуватись як міра оцінки та покарання за ті чи інші діяння
спрямовані на порушення принципу народного суверенітету, або ж інших
принципів організації державної влади та безпосередньої демократії,
покликаних забезпечувати народовладдя.
7. Найбільш сприятливі умови для реалізації принципу народного
суверенітету формуються тільки за умов втілення в практиці розбудови
системи взаємовідносин між суспільством і державою моделі “паритетної
взаємодії”, коли поряд з демократичною, правовою державою існує
розвинене громадянське суспільство, яке через властиві йому інституту може
не тільки артикулювати свою волю, але й транслювати її на державний
рівень. Подібне поєднання існуючих форм безпосередньої демократії
(вибори,

референдуми

інші

форми

безпосередньої

демократії)

із

функціонуванням інститутів громадянського суспільства дозволяє народу
перетворитись з номінального на реальний суб’єкт верховної влади. Що, в
свою чергою стає основою для гарантування ролі принципу народного
суверенітету як фундаментального чинника політико-правового розвитку
держави і суспільства.
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ВИСНОВКИ
Підбиваючи загальний підсумок проведеному в межах даного
дисертаційної роботи дослідженню принципу народного суверенітету в теорії
держави і права, маємо в першу чергу вказати на ступінь повноти реалізації
сформульованих у вступі цілей, а також тих конкретних завдань, що ставив
перед собою дисертант.
Загалом розгляд дисертаційної теми передбачав звернення до трьох
базових проблем, висвітлення яких дозволяло охарактеризувати як зміст
принципу народного суверенітету, так і ті форми і гарантії його
забезпечення, які існують на сучасному етапі державотворення в Україні.
Першою з них була проблема аналізу теоретико-методологічних основ
дослідження поняття “народний суверенітет” в сучасній юридичній науці.
Необхідність подібного кроку зумовлювалась не лише логічною й
методологічною потребою у зверненні до існуючих досліджень в цій царині
правових студій, але й суто об’єктивною настановою на чітке визначення тих
базових понять, які застосовуються дисертантом в ході дослідження. В цьому
плані перед дисертантом стояли три основні завдання: а) дослідити зв’язок
між поняттями “народний суверенітет”, “народовладдя” та “безпосередня
демократія”, продемонструвати їх зв’язок та відмінності; б) представити
процес розвитку і теоретичного обґрунтування принципу народного
суверенітету в історико-правовому ракурсі, що дає підстави вичленити певне
понятійне ядро щодо того теоретичного змісту, який традиційно вкладається
в поняття “народний суверенітет”; в) проаналізувати способи обґрунтування
принципу народного суверенітету в контексті розвитку теорії демократії і
правової держави.
Всі щойно перелічені завдання були послідовно розв’язані в першому
розділі дисертаційного дослідження і структурно відповідають його
тематичним частинам, як їх відбито в змісті. Це дало змогу сформувати
понятійну та теоретико-методологічну основу для аналізу принципу
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народного суверенітету, виявити різні способи його наукової інтерпретації та
на основі їх критичного аналізу запропонувати власне авторське визначення
поняття народного суверенітету як принципу демократичної та правової
держави.
Наступний комплекс завдань, що стояв перед дисертантом, стосувався
теоретичних аспектів дослідження форм безпосередньої демократії і
забезпечення принципу народного суверенітету в Україні. Дійсно, зважаючи
на те, що одним з основних механізмів практичної реалізації народного
суверенітету є гарантовані Конституцією України форми безпосередньої
демократії,

було

цілком

логічно

дослідити

те,

яким

чином

вони

забезпечується в чинному законодавстві України. Тому дисертант ставив на
меті висвітлення в першу чергу таких сфер як виборче і референдумне право
(з огляду на те, що самі вибори і референдуми традиційно описуються в
юридичній науці як пріоритетні форми безпосередньої демократії). Водночас
увага була приділена й таким формам безпосередньої демократії як місцеві
референдуми консультативні опитування, збори територіальних громад,
громадські слухання, громадські ініціативи.
Всі ці завдання набули свого розв’язання в другому розділі дисертації,
де було послідовно досліджено інститут виборів в процесі реалізації
принципу

народного

суверенітету

та

проблеми

вдосконалення

референдумного права України.
Нарешті, останнім колом проблем, які напряму пов’язані з аналізом
принципу народного суверенітету в теорії держави і права, були питання
гарантій народного суверенітету. При цьому автор виходив з того, що саме
завдяки гарантіям народного суверенітету цей фундаментальний принцип
конституційного ладу України перетворюється з суто формально-юридичної
норми на безпосередній елемент діючого права, що набуває свого втілення в
суспільних відносинах, а також в процесі функціонування державної влади.
Отже звернення до проблематики гарантій принципу народного суверенітету
в виступило логічним завершенням розглядуваної в дисертації теми. Втім,
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характеризуючи систему гарантій принципу народного суверенітету автор
вважав за доцільне дещо відійти від усталеного способу висвітлення
виключно спеціально-юридичних аспектів процесу гарантування народного
суверенітету. Адже, як випливає з самого змісту поняття “народний
суверенітет” його гарантії слід розглядати з двох точок зору: а) з позицій
демократичної

держави,

та

б)

з

позицій

розвитку

і

становлення

громадянського суспільства. Цей комплекс завдань було досліджено і
вирішено в останньому третьому розділі дисертації.
Таким чином, виходячи з того, що всі поставлені у вступі конкретні
завдання дисертаційного дослідження було послідовно та повною мірою
розв’язано в процесі роботи, можна дійти висновку про реалізацію загальної
мети дисертації, яка полягала в комплексному і системному аналізі принципу
народного суверенітету в умовах становлення та розвитку демократичної
держави.
Водночас на підтвердження тези про повноту висвітлення всіх
конкретних завдань та тематичних блоків роботи свідчить те, що наприкінці
кожного розділу містяться проміжні висновки, які дозволяють чітко
відстежити повноту та послідовність вирішення конкретних дисертаційних
завдань.
Разом з тим, комплексний розгляд дисертаційної теми дозволяє нам
сформулювати узагальнюючи висновки не лише до кожного розділу, але й до
всієї роботи в цілому. В результаті чого, сумуючи отримані в ході
дисертаційного дослідження дані, можна зробити наступні висновки щодо
дисертаційного дослідження в цілому:
1. Важливою умовою науково коректного тлумачення змісту принципу
народного суверенітету є чітке визначення його співвідношення з поняттям
“суверенітет держави”. В цьому сенсі в сучасній правові науці можна
зустріти два протилежні підходи, один з яких радикальним чином
протиставляє два зазначені поняття і трактує будь-яке з них як заперечення
іншого, а інший – намагається синтезувати ці принципи й продемонструвати
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їх сумісність. Як доводиться в дисертації, більш плідним з методологічної
точки зору і таким, що відповідає сучасним тенденціям державноконституційного розвитку є другий підхід. Справа в тому, що конституційне
визначення держави як демократичної і правової спричиняє безумовне
нормативно-правове визнання первинності і верховенства влади народу
(народного суверенітету) над державною владою. Однак, оскільки як права
влади, так її демократична організація, носить державний характер, то вона
не може бути позбавлена такої сутнісної характеристики держави як
суверенітет. В результаті чого, за умов демократії народний суверенітет не
заперечує державний суверенітет, а суверенітет державної влади не ставить
під сумнів принцип народного суверенітету, оскільки народний суверенітет
передбачає, що єдність народу та його воля отримують своє втілення в
державній владі. Це підтверджується тим, що суб’єктом влади за умов
демократії і правової держави виступає не держава, а народ, який делегує
державі частину владних повноважень і зберігає за собою невід’ємне право
брати участь в процесі державного управління, контролювати діяльність
держави, вимагати від неї відповідальності за свої дії. Тому, кажучи про “два
суверенітети” правильніше вживати не терміни “народний суверенітет” і
“державний суверенітет”, – оскільки тоді ми стикаємося з явним
протиріччям, – а такі поняття як “народний суверенітет” (“принцип
народного суверенітету”) та “суверенітет державної влади”.
2. Попри тісний зв’язок таких понять як “народний суверенітет”,
“народовладдя” та “безпосередня демократія”, на думку автора, слід чітко
розрізняти той теоретичний і практичний зміст, що вкладається в кожне з
них. Зокрема, поняттям “народовладдя” описується загальна форма
організації суспільних відносин, в основу якої кладеться принцип народного
суверенітету, що підтверджується конституційним визнанням народу єдиним
джерелом влади, верховенством прав і свобод людини і громадянина,
забезпеченням рівної й ефективної участі громадян в процесі державного
управління. Таким чином, порівнюючи науково-теоретичний зміст згаданих
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вище

термінів, можна

сказати, що

народний

суверенітет виступає

центральним елементом системи базових принципів, які кладуться в основу
такого

специфічного

способу

організації

суспільних

відносин

як

народовладдя. Що ж до поняття “безпосередня демократія”, то ним
описуються наявні в державі механізми виразу та реалізації народної волі. На
сьогоднішній день в конституційній практиці демократичних країн відомі
такі форми безпосередньої демократії як: вибори, референдуми та інші
(громадські

ініціативи, збори

територіальних громад, консультативні

опитування, громадські слухання тощо). Таким чином форми безпосередньої
демократії можуть бути розглянути як одні з механізмів в загальній системі
забезпечення принципу народного суверенітету.
3. Серед фундаментальних принципів, які лежать в основі теорії
демократії і характеризують суть демократичного способу організації
державної влади, принцип народного суверенітету може бути визначено як
системоутворюючий. Зазначена теза обґрунтовується тим, що відповідно до
свого визначення, демократія є формою забезпечення народного суверенітету
за допомогою конституювання специфічної системи органів державної влади
та їх взаємодії між собою, що дозволяє громадянам ефективно артикулювати
свої інтереси, реалізовувати і захищати їх, а також втілювати свою волю в
практичні дії через форми безпосередньої демократії та інші форми
народовладдя. Таким чином невизнання або неналежне забезпечення
державою принципу народного суверенітету є не свідченням недостатнього
рівня розвитку демократії, а свідченням того, що державна влада не має
насправді демократичного характеру.
4. Правове забезпечення функціонування інституту виборів як форми
безпосередньої демократії і одночасно як одного з основних механізмів
реалізації принципу народного суверенітету передбачає не лише формальне
конституційне

закріплення

правового

статусу

виборів

як

форми

безпосередньої демократії, але й фіксацію ряду вимог стосовно організації
виборів та функціонування виборчої системи. Зокрема йдеться про визнані на
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рівні

міжнародного

і

національного

права

вимоги

конкурентних,

справедливих, періодичних, загальних, вільних, рівних виборів при
дотриманні процедури таємного голосування. Водночас реалізація принципу
народного суверенітету тісно пов’язана з гарантуванням вагомого місця і
ролі в суспільно-політичному і правовому житті країни, тих органів
державної влади, які формуються на виборній основі і черпають свою
легітимність з цього джерела. Таким чином становлення в Україні
парламентаризму і подальше вдосконалення виборчого законодавства
являють собою суміжні та взаємопов’язані процеси, покликані гарантувати
якомога

повнішу

та

ефективнішу

реалізацію

принципу

народного

суверенітету.
5. З точки зору забезпечення принципу народного суверенітету
важливо

уникнути

методологічної

загрози

протиставлення

понять

“безпосередньої демократії” та “безпосереднього народовладдя”, яка часто
дається в знаки при аналізі інституту виборів. Зокрема, для деяких
дослідників властива позиція визнання за інститутом виборів статусу форми
безпосередньої

демократії

і

не

визнання

за

ним

статусу

форми

безпосереднього народовладдя. Такий підхід, на думку дисертанта, є
помилковим,

оскільки

функціонування

колегіальних

представницьких

органів державної влади є постійно пов’язаним із волею виборців, що
дозволяє громадянам безпосередньо впливати через існуючі механізми на дії
представницьких органів влади, і тим самим реалізовувати свою суверенну
волю. Таким чином вибори цілком справедливо можуть розглядатись і як
форма безпосередньої демократії, і як форма здійснення народом своєї
суверенної влади. З цієї точки зору колегіальні представницькі органи влади
являють собою не стільки “проміжну ланку” між народом і владою, скільки
інституції, через які ця влада практично реалізується.
6. Забезпечення належного функціонування інститутів безпосередньої
демократії неможливе поза прийняттям чи удосконаленням низки законів,
серед яких на першому місці стоять закони „Про місцевий референдум” та
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“Про всеукраїнський референдум”. У випадку ж кодифікації виборчого
законодавства ці інститути повинні врегульовуватись в межах різних розділів
відповідного кодексу. Це зумовлено специфічною роллю всеукраїнського
референдуму, а також необхідністю створення запобіжних механізмів, які б
унеможливили застосування цієї форми безпосередньої демократії як
інструменту

боротьбу

за

політичну

владу.

Це,

в

свою

чергу,

унеможливлюватиме маніпулювання принципом народного суверенітету та
перетворенням його з конституційного принципу на засіб знищення
політичних суперників.
7.

Гарантії

принципу

народного

суверенітету

являють

собою

нормативно встановлену відповідальність, а також пов’язану з нею систему
примусових санкцій щодо порушників конституційних норм і принципів,
відповідних положень інших законодавчих актів, спрямованих на захист
принципу народного суверенітету як однієї з базових основ конституційного
ладу України. Водночас, оскільки відповідальність за порушення принципу
народного

суверенітету включає в себе

як ретроспективну, так

і

проспективну складові, то гарантії цього принципу містять не лише норми,
які встановлюють міру відповідальності за вчинені протиправні діяння, але й
норми, які врегульовують систему взаємовідносин між державою і
суспільством в такий спосіб, що останнє як носій суверенітету має реальну
можливість впливати на дії держави, приймати участь у формуванні органів
державної влади і місцевого самоврядування, вільно виражати свою волю,
вимагати від держави адекватної реакції на акти народного волевиявлення. В
цьому сенсі систему гарантій принципу народного суверенітету не можна
ототожнювати

з простою

сукупністю

юридичних

норм-санкцій,

які

вимірюють ступінь покарання за ті чи інші правопорушення в галузі
виборчого чи референдумного права, оскільки в реальності ця система є
значно складнішою і включає в себе ще й регулятивні норми та нормицінності, які визначають порядок організації між державою і суспільством на
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засадах визнання народу єдиним і найвищим джерелом влади, джерелом
легітимності державної влади і держави в цілому.
8. Важливою складовою реалізації принципу народного суверенітету є
формування і становлення розвиненого громадянського суспільства, яке на
паритетних основах взаємодіє з демократичною, правовою державою. Його
необхідність зумовлена тим, що саме громадянське суспільство дозволяє
структурувати народ, перетворити його з монолітної маси на гармонійну
сукупність різноманітних інтересів та прагнень, артикулювати громадську
волю, стимулювати політичну активність громадян, сприяти розвиткові
правової

культури.

В

результаті

чого

поєднання

існуючих

форм

безпосередньої демократії (вибори, референдуми інші форми безпосередньої
демократії) із функціонуванням інститутів громадянського суспільства
дозволяє народу перетворитись з номінального на реальний суб’єкт
верховної влади, що є основою для гарантування народного суверенітету як
фундаментального

чинника

політико-правового

розвитку

держави

і

суспільства. В цьому сенсі наявність громадянського суспільства може бути
визначена як специфічна гарантія народного суверенітету поряд з існуючою
системою державно-правових гарантій (загальних та спеціальних).
Втім, завершуючи дисертаційне дослідження, вважаємо за потрібне
зробити одне зауваження щодо подальших перспектив аналізу проблематики
народного суверенітету. Справа в тому, що незважаючи на повноту
вирішення дисертаційних завдань сама тема народного суверенітету та
механізмів його забезпечення в Україні має ще значний науково-теоретичний
потенціал, а також цілий ряд аспектів, що потребують на свого висвітлення в
контексті становлення України як правової і демократичної держави.
Таким чином, зважаючи на високий рівень актуальності цієї
проблематики, можна прогнозувати, що вона й в подальшому привертатиме
до себе увагу фахівців як в галузях теорії держави і права і конституційного
права, так і суміжних правових і політичних дисциплін. В цьому сенсі
представлена робота може виступити теоретичною основою для подальших
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перспективних досліджень в галузі аналізу механізмів забезпечення і
гарантування принципу народного суверенітету та вирішення суміжних з
цим питань вдосконалення чинного вітчизняного законодавства.
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